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VÅGA VILA
I DET SOM SKA
Längtan efter ett annat sätt att leva förde henne till gamla traditioner, till
en dagsrytm med bön och arbete. Att på nytt komma till rätta i studiestaden blir en utmaning, tror Hanna Maria Johansson. I framtiden vill
hon jobba för kyrkan – även om valet inte är okomplicerat.
TEXT OCH FOTO: EMELIE WIKBLAD
– Hela förra året längtade jag efter stillhet och bön.
Jag åkte flera gånger till Taizé och på retreater. Varje
gång jag fick möjlighet åkte jag bort, för jag längtade så mycket efter att leva på ett annat sätt.
Det senaste halvåret har Hanna Maria Johansson haft paus i teologistudierna och levt som husfolk vid Nya Slottet i Bjärka-Säby. Husfolket deltar
i gudstjänstlivet och det dagliga arbetet på slottet,
som bland annat är retreatgård.
Dagarna börjar klockan sex med laudes, morgonbön. Fram till åtta har de tid för frukost och egen
andlig läsning. Därefter är det arbete, dagens andra tidebön, lunch och ett till arbetspass eller undervisning. Eftermiddagen är fri för rekreation –
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att gå ut, läsa, måla. Klockan sex är det vesper, sedan äter husfolket tillsammans, ofta under tystnad.
Aftonbönen avslutar dagen.
– Vi rekommenderas att använda telefonen och
sociala medier högst en timme per vecka. Under resten av veckan kan ingen nå mig ifall det inte är väldigt akut. Det är en väldigt stor skillnad mot att hela tiden ha telefonen till hands och förväntas svara.
Utan de här kraven känner hon sig mer närvarande i det hon gör. Det hon saknar mest är möjligheten att vara spontan, bara hitta på något eller
åka någonstans. Samtidigt trivs hon med den fasta
rytmen. Förutom närvaro i nuet ger livet på slottet
mycket tid till reflektion.

– När du inte får en massa stimuli hela tiden så
väcker det tankar och känslor. Jag har varit tvungen att tänka igenom mycket sådant som jag inte har
velat tänka på tidigare.
Hon lämnas inte ensam med sina tankar, alla har
en andlig vägledare som de träffar varje vecka. Husfolket lever nära inpå varandra, men en stor del av
dagen i tystnad. En del kommer dit för gemenskap,
en del för att få vara ensamma.
– Och det verkar funka ganska bra att göra det
samtidigt.
För henne är tidebönerna den starkaste dragningskraften; att lova att be fyra gånger om dagen
och tillsammans kämpa för att orka hålla löftet.
– Jag tror verkligen det gör något med en att stanna upp så ofta och låta Gud ändra ens perspektiv
på sig själv, världen, ens medmänniskor – det gör
något med mig i alla fall.
Blir det utmanande att komma tillbaka?
– Just nu känns det så, ja. På bara några dagar utanför bubblan märker jag hur beroende jag är av
den rytmen och gemenskapen för att kunna leva
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PROFILEN
Hanna Maria Johansson
Från Larsmo. Studerar teologi i
Åbo. Har ett mellanår som husfolk vid Nya Slottet i Bjärka-Säby.

ska jag göra när det blir tungt i livet?
Fascinationen för teologi har funnits där så länge
Hanna Maria Johansson kommer ihåg. När hon var
med i församlingens ungdomsverksamhet slutade
kvällarna ofta med att hon satt och talade om teologi med ungdomsledaren.
– Men jag har alltid tänkt att jag absolut inte ska
studera teologi. Ännu i gymnasiet trodde jag att jag
ville bli läkare och läste biologi, fysik och kemi.
När hon på riktigt började föreställa sig vad det
skulle innebära att studera och jobba som läkare,
att ägna åtta timmar varje dag åt det, började hon
tänka om.
– Det var tanken på att sitta och lyssna på en föreläsning om människokroppen och veta att nu kunde jag sitta på en föreläsning där vi diskuterar det
som för mig blir så mycket viktigare.
Teologi kändes till slut som det enda alternativet.
Samtidigt växte tanken på att jobba i en församling.
En rätt så ovanlig framtidsplan i en tid när intresset för att jobba i kyrkan inte är stort bland unga i
församlingarna.
– I de sammanhang där jag rörde mig mest som
yngre finns det kanske en liten försiktighet mot
kyrkan, den lutherska kyrkans framtid målas inte alltid som så ljus. Det kan jag tänka mig gör det
svårare för en del, säger Hanna Maria.
För andra tror hon valet kan kännas stort.
– Kanske kan det finnas en tanke: Vad händer ifall
jag plötsligt slutar tro och jag har gett hela mitt liv
åt att jobba som präst eller diakon?

PATS

»Vilan i liturgin finns i att det
inte spelar någon roll vad jag
känner. Gud är här oberoende om jag känner det.«
så som jag längtar efter att leva, vara den jag längtar efter att vara.
Hon vill ta med sig något av det hon fått smaka på till det vanliga livet: stillheten, bönen, mindre beroende av sociala medier. Men först vill hon
gå ännu djupare. Sitt sommarlov tillbringar Hanna Maria som volontär vid Heliga Hjärtats kloster,
en bit söder om Vadstena.

Teologin kändes viktigare
– God teologi kan hjälpa en att tänka kring så väldigt mycket när det gäller livet och den här världen
– saker som faktiskt spelar roll i hur jag lever mitt
liv: Hur ska jag förhålla mig till klimatkrisen? Hur
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Vad vill du jobba med?
– Ja, det är inte helt okomplicerat, säger Hanna Maria Johansson. Jag älskar liturgin och gudstjänsten
väldigt mycket. Ja, men präst är väl ... Jag funderar
på att jag kanske ska bli präst.
Hon försöker hitta de rätta orden för att förklara
vad som gör det komplicerat. Det handlar om den
plats och bakgrund hon kommer från, och det handlar om synen på vem som kan vara präst.
– Men jag blir mer och mer säker på att jag verkligen vill jobba för kyrkan.
De senaste veckorna, medan hon tagit avsked av
människor som inte kommer vara kvar på slottet till
hösten, har hon funderat en del på sin egen framtid.
– Det jag kommit fram till är väl att jag faktiskt
inte har någon aning. Det finns så många scenarion jag kan se framför mig som känns bra.
Präst, diakon eller i ett kloster; i Finland, i Sverige eller ute i världen – just nu tycker hon om att
inte veta vad framtiden bär med sig.
Hennes önskan för kyrkan är att den skulle våga
vara mer stilla, vila i det som skapats i den kristna
traditionen. Hon menar inte att kyrkan ska bli passiv – det behövs passion och en kyrka som visar på
ett annat sätt att leva – men våga luta sig tillbaka
på liturgin och på gudstjänsten.
– Så mycket i världen är väldigt hetsigt och jag
önskar att kyrkan skulle våga att inte vara så hetsig. Med det menar jag inte att kyrkan inte ska få
förändras och inte ska reflektera över vad den behöver förändra för att inte skada människor.

INKAST
BJÖRN
VIKSTRÖM

Längre ut
UNDER DE TVÅ första veckosluten i juli har jag
deltagit först i Franciskusdagarna på Kökar och
sedan på Bokfesten på åboländska Jurmo. Under
tidigare somrar har det funnits liknande avbrott
i semesterfirandet, men de har vanligen fört mig
och min fru Maria till olika uppdrag på fastlandet. De har varit både givande och meningsfulla resor, men visst har det ibland smakat litet trä
att ta fram kostymen, packa väskorna i bilen och
ställa om sig till arbetsrollen mitt i sommaren.
I år hade vi privilegiet att i stället få åka ännu längre ut i skärgården, och då finns det ingen orsak att klaga. Även om jag i 55 års tid varje
sommar har tillbringat kortare eller längre perioder ute på en ö i havet finns det väldigt mycket
nytt att upptäcka och uppleva i andra delar av
skärgårdshavet. Kökar har jag haft glädjen att
få besöka många gånger både i jobbet och privat, men Jurmo med sin mycket speciella natur
var en ny bekantskap.
Av en ren tillfällighet ingick i programmet
både på Kökar och på Jurmo presentationer av
hur invånarna i yttre skärgården förr i tiden periodvis sökte sig ännu längre ut till fiskelägen
på små skär för säsongsfiske. I de små stugorna samsades flera båtlag om det minimala golvutrymmet. Det gällde att under några intensiva höstveckor få ihop fisk både till försäljning
och till föda inför vintern.

»Att söka sig längre ut kan
vara förknippat både med
en stark frihetskänsla och
med en oro inför framtiden.«
UTTRYCKET ”LÄNGRE UT” är ett relativt begrepp. Vi kan åka från staden till landsbygden,
från fastlandet till skärgården och från innerskärgården till det yttre havsbandet. Om man
ser på historien har människor i alla tider brutit
upp och sökt sig till nya trakter. Vissa har drivits av tvång: det har helt enkelt inte funnits arbete och utkomst för dem där hemma, eller så
har de flytt undan förtryck eller krig. Andra har
drivits av nyfikenhet: de har velat upptäcka eller uppleva någonting nytt. Forskning och utbildning har drivits av en liknande längtan efter att pröva sina gränser.
Att söka sig längre ut kan vara förknippat både med en stark frihetskänsla och med en oro
inför framtiden. Under veckosluten i yttre skärgården tänkte jag ofta på psalm 139 i Psaltaren:
även om vi gör oss en boning ytterst i havet finns
Gud där, liksom Gud är med oss både i liv och i
död. Jag tror det är viktigt att vi på olika sätt vågar söka oss längre ut, vidga våra vyer och överskrida gränser, men det är bra att veta att det inte innebär att vi kommer längre bort från Gud.
Björn Vikström är biskop i Borgå stift.
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”Nästan terapeutiskt” och
”rutinmässigt” är ord människor
använder för att beskriva samtalet med prästen inför en
anhörigs jordfästning, sin bröllopsdag eller sitt barns dop. De
flesta har positiva erfarenheter,
men hos några har mötet lämnat en besk eftersmak.
TEXT: EMELIE WIKBLAD
En kopp kaffe hemma i soffan med en präst
som är engagerad och intresserad – eller en
planeringsträff stående i en korridor på pastorsexpeditionen. Samtalen inför några av livets stora händelser – dop, vigsel, jordfästning
– kan se ut på väldigt olika sätt. Vad som sägs
vet ingen utom de som är på plats.
”Hur upplevde du samtalet med prästen?
Tyckte du att något saknades?” frågade vi
Kyrkpressens läsare i en webbenkät som besvarades av 53 personer.
Den vanligaste platsen för samtalen var
hemma hos dem som förrättningen berör.
Många har även träffat prästen i kyrkan, i
församlingshemmet, eller vid pastorskansliet, medan några träffades hemma hos prästen. Kring en timme verkar vara den typiska
längden; några har haft samtal som stökats
undan på femton–tjugo minuter, andra har
talat med prästen i ett par timmar.
I kyrkohandboken står det att prästen ska
”ta kontakt med hemmet för att samtala om
dopets betydelse och komma överens om praktiska arrangemang”. Prästen ska även tala med
brudparet om äktenskapet och vad det innebär
att be om Guds välsignelse för det. Mer utförliga instruktioner än så ger ändå inte handboken om förrättningssamtalen.
Vad är syftet med förrättningssamtalen?
– Syftet med förrättningsamtalet är att prata
om den kommande förrättningen, dess betydelse, innehåll och den praktiska utformningen. Prästen går igenom de saker som de anhöriga behöver fundera på, och man väljer tillsammans psalmer med mera, berättar biskop
Björn Vikström.
Ifall det handlar om en jordfästning talar
man om den som dött och om den sista tiden.
Man får säga vad man tycker skulle vara viktigt
att få sagt i prästens tal under förrättningen.

Kyrkan möter människor i livets höjdpunkter och dalar. Ofta är mötet gott, men ibland kan det också bli fel.
FOTON: PIXABAY OCH ARKIV

Hur var det att tr

Hurdana instruktioner och utbildning får
prästerna för de här samtalen?
– Blivande präster går igenom förrättningarnas teologi och deras utförande under studierna, och frågorna tas upp vid ordinationsutbildningen inför prästvigningen, säger Vikström.
Frågor om förrättningssamtal tas också upp
senare när prästerna avlägger pastoralexamen

»Samtidigt som vi delade minnen
och skrattade och grät om vartannat funderade vi också på konkreta detaljer för jordfästningen som
vilka psalmer vi ville sjunga.«
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– som krävs för att söka jobb som kyrkoherde
eller kaplan – och läser den kurs som handlar
om förrättningar och gudstjänstliv.

Övervägande positivt
De allra flesta som besvarade enkäten (44 av 53
personer) har varit nöjda med åtminstone något förrättningssamtal de varit med om.
Prästens intresse och engagemang, och att
personerna kände sig sedda i stunden, nämns
som orsaker till lyckade förrättningssamtal.
”Prästen var intresserad av oss, och jag upplevde samtalet som mycket bra, rentav terapeutiskt. Att få tala om den avlidne kändes bra i
sammanhanget, och prästen ställde bra frågor
som fick oss att berätta mera, men på ett lämpligt diskret sätt. Samtidigt som vi delade minnen och skrattade och grät om vartannat funderade vi också på konkreta detaljer för jordfästningen som vilka psalmer vi ville sjunga.”
”Det var en människa som vi aldrig hade träffat förr (mina föräldrar var inte kyrksamma av
sig och jag och min syster hör inte ens till kyrkan). Men hon var vänlig, deltagande och tålmodig och lyckades luska ut precis så mycket relevanta fakta om vår far att själva begrav-

ningen sen blev riktigt bra, man fick det intrycket att hon hade skapat sig en tydlig bild
av hurdan han var.”
Många säger att de är nöjda för att de fått vad
de väntat sig av samtalet – och en del för att de
fått sådant de kanske inte väntat sig.
”Jag var glatt överraskad hur lätt det var att
prata. Några knepigare men viktiga frågor. Speciellt inför vigseln. Det kändes bra att tänka och
prata om sådana saker som det kanske annars
inte pratas om så ofta.”
”Vi gick igenom vardagssaker inför äktenskapet, både de lite pinsamma som de mer allvarliga. Det var ärligt, lite obekvämt för man
är inte van att säga sådana saker högt speciellt
inte för en tredje part. Det var hälsosamt och
jag är glad och tacksam för samtalet. Det var
ett samtal på djupet, planeringsträffen gjordes
före och det här var reserverat för det andliga,
tidlösa och vardagliga.”

”Formella och ointresserade”
Endast ett femtontal personer berättar om dåliga erfarenheter eller att de saknade något i
samtalet med prästen. Den vanligaste orsaken till att de inte varit nöjda är att de upplevt
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LEDARE
JOHAN
SANDBERG

Polariseringen
ökar i kyrkan
VARANNAN FÖRSAMLING och samfällighet redovisar ett underskott i bokslutet från
senaste år. Och minustecknet blir bara längre,
rapporterade Uutissuomalainen häromveckan.
Det här är en stigande trend. För tre år sedan redovisade var tredje församling ett negativt resultat.
Men det finns också välmående enheter. Räknar man ihop resultaten från landets alla 278 församlingar och samfälligheter blir det ett överskott på 700 000 euro. Det är exceptionellt lite,
på grund av de stora investeringar som samfälligheten i Helsingfors gjort. Utan Helsingfors hade överskottet varit 13,7 miljoner euro.
Enligt Pasi Perander, ekonomiplaneringschef
på kyrkostyrelsen, är det här ett tecken på en polariserande utveckling där några stadsförsamlingar växer på bekostnad av övriga Finland.
Utvecklingen är onekligen oroande. För det är
just i stadsförsamlingarna som medlemstappet
är som störst. Landsortsförsamlingarna förlorar medlemmar främst på grund av utflyttning
och minskad nativitet. Unga vuxna som flyttar
in till städerna förlorar i sin tur kontakten med
hemförsamlingen och fjärmas från kyrkan. Karikerat kan man säga att de flyttar in till staden
och ut ur kyrkan.

äffa prästen?
samtalet som ytligt jämfört med vad de hade
önskat eller väntat sig.
”Det var väldigt rutinmässigt, mest praktiska frågor om vigseln. Jag tyckte det var trevligt när vi bad för äktenskapet. Det var inget
som planerades som inte kunde ha gjorts per
e-post, så [jag saknade] en personlig touch”,
säger en person.
”Jag tror att, för att jag är kyrkligt anställd
och vi är församlingsaktiva, så behandlades vi
på ett annat sätt än om vi inte hade varit det.
”Ni kan ju det här redan”, så det blev ganska
kort och mera praktiska grejer”, berättar en
annan om samtalet inför ett dop.
Andra säger att de hade väntat sig mer tröst
i sorgen efter en anhörig. Några reagerade på
något prästen sade som irrelevant eller stötande: ”Det kändes olustigt när prästen sa hur jag
skulle börja sörja.” ”Bara en gång har jag upplevt att prästen lagt ord i min mun – det kändes inte bra alls.”
De dåliga erfarenheterna utgör en liten minoritet, men bland de svarande är det en handfull personer som har erfarenheter som lämnat en verkligt besk eftersmak.
”Formella, ointresserade och absolut ing-
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en tröst”, beskriver en person om de jordfästningssamtal hen varit med om.
”[Ett av samtalen fördes] stående i en korridor på pastorsexpeditionen medan folk passerade av och an. Under all kritik både innehållsmässigt och miljömässigt. Även engagemanget från prästen var minimalt. Man kunde ha förväntat sig ens någonting om hur man
kan hantera sorgen och vart man kan vända
sig vid behov. Inget i någondera fallen gav någon mersmak att fortsätta kontakten med kyrkan för eventuella behov av sorgbearbetning
tyvärr”, berättar en annan.
En person redogör för ett vigselsamtal som
hen upplevde som ett förhör: ”Prästen hade fått
för sig att jag varit otrogen. Där satt vi, jag och
min blivande man och gick igenom datum, och
vad som hänt och inte hänt. Det hela slutade
med att han rev sitt papper och plockade fram
formuläret som borde varit från början. Efteråt ångrade jag mig stort att jag inte gått ut.”
En annan berättar om dopsamtal som aldrig blivit av: ”Vi har inte träffat prästen inför
våra barns dop och det har känts konstigt. Vi
har inte gått igenom något och vi har inte fått
säga våra önskemål.”

»Unga vuxna flyttar in till
staden och ut ur kyrkan.«
DE SMÅ FÖRSAMLINGARNAS STYRKA är
att de har lättare att knyta an till sina medlemmar än de stora. Ju mindre enhet, desto lättare
verkar det vara att upprätthålla en relation mellan församlingen och medlemmen. Att en större enhet, som en stadsförsamling, ska lyckas ta
över relationen till en nyinflyttad ung vuxen
kräver en ansträngning av rang.
Inte att undra på att små församlingar vill
bromsa sammanslagningen med en stor grannförsamling med näbbar och klor. Här krävs ett
nytänk som ger utrymme för kapellförsamlingarna eller distrikten att bevara något av sin självbestämmanderätt efter en sammanslagning.
Över en halv miljon finländare har lämnat
kyrkan sedan millennieskiftet. Fortsätter medlemstappet i den här farten är endast 46,1 procent av finländarna medlemmar år 2040, visar
kyrkans prognos. Senaste årsskifte var 69,7 procent medlemmar.
Det betyder att vi kommer att få se betydligt
fler sammanslagningar än de pågående i Kronoby och Pedersöre i framtiden. Om inte Gud
sänder en väckelse.
Johan Sandberg är redaktör på Kyrkpressen.
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Var tredje vecka träffas en diskussionsgrupp som behandlar
teologi, filosofi och psykolog i
Malax. Gruppen kallar sig Amici in spiritu och fungerar som
en motkraft till samtidens ofta ytliga och aggressiva diskussionsklimat.
TEXT OCH FOTO: JOHANNA GRANLUND

A

llt började med att Mats
Bergvik och Kristian
Norrback, som känner varandra sedan tidigare, satt
och diskuterade.
– Mats sade ”Oj, jag skulle nog vilja ha någon slags filosofigrupp!” Jag
svarade att det vill jag också, minns Kristian
Norrback.
Det här var år 2014 och sedan dess har Bergvik och Norrback, som med glimten i ögat kallar sig the Founding Fathers, kunnat gå loss på
just de djupa diskussioner de hade längtat efter. I början samlades några stycken, men periodvis har uppemot tio personer deltagit. Just
nu har Amici in spiritu fem medlemmar som
deltar regelbundet. Utöver Bergvik och Norrback är Hillevi Lasén och Joakim Snickars
med vid intervjutillfället.

Allt från gamla greker till Greta Thunberg
Amici in spiritu betyder vänner i anden. Ibland
får diskussionen löpa fritt då vännerna träffas, men för det mesta har någon av dem förberett ett ämne eller tema. Under en period
gick gruppen systematiskt igenom många av
de stora filosoferna. De har också bekantat
sig med de centrala tankarna hos olika teologer och psykologer.
– Poängen är egentligen inte att lära sig mer
om någon viss gubbe utan snarare att fånga
in ett visst tema så att samtalet inte blir alltför ofokuserat, konstaterar Kristian Norrback.
Ämnesområdena som gruppen behandlar
är heller inte strikt begränsade till just teologi, filosofi eller psykologi.
– Förra gången testade vi att teckna med
höger hjärnhalva. Vi skulle inte alls titta på
pappret då vi ritade och inte heller försökte
tänka hur någon viss sak ”ska” se ut. Det var
jätteintressant och utmanande, berättar Mats
Bergvik.
Ibland står samtidsfrågor på schemat.
Gruppen har avhandlat allt från vargarnas
vara eller icke-vara till Greta Thunberg och
klimatångest.
– Ett av de svåraste och mest intressanta samtalen vi har haft handlade om Martin
Bubers jag-du-baserade etik. Det var inte helt
enkelt att förstå, men just därför så bra. I den
här gruppen tar vi oss tid att faktiskt försöka
sätta oss in i också mer utmanande frågor, säger Hillevi Lasén.
Mats Bergvik minns för sin del ett tillfälle då
gruppen diskuterade teologen Anders Nygrens
Eros och agape som något av en ögonöppnare.
– Det kändes som att vi kom åt själva kärnan i kristendomen den gången, säger han.
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Trots att gruppen samlas i kyrkhemmet i Malax är det en öppen
grupp där alla slags synsätt och åskådningar ryms med. Till exempel
är en av medlemmarna präst medan en annan nyligen har skrivit
ut sig ur kyrkan. Från vänster till höger syns Joakim Snickars, Mats
Bergvik, Hillevi Lasén och Kristian Norrback.

Gruppen som
djupa diskuss
Trygghet och öppenhet
Joakim Snickars konstaterar att gruppen har
flera funktioner. Dels är samtalen allmänbildande och dels tillfredställer den ett behov av
fördjupning.
– Kroppen har sina behov av mat och sömn,
men också sinnet har sina behov. Det kan vara kultur eller djupa samtal. I varje människas
medvetande finns det frågor som man egentligen aldrig från några svar på, till exempel om
existensens ursprung och mening. Att få diskutera sådana frågor känns väldigt stimulerande, säger han.
Hillevi Lasén konstaterar att kontinuiteten
i gruppen är jätteviktig.
– Tack vare att vi genom åren har lärt känna varandra väl är vi trygga med varandra och
vågar faktiskt uttrycka våra åsikter.

»Även
om vi inte alltid
håller
med varandra
finns det
utrymme för
alla att
uttrycka
sig.«

Visst händer det att det hettar till i någon
diskussion och att deltagarna försvarar egna
uppfattningar, men något riktigt gräl har det
aldrig blivit.
– Jag tycker att respekten för olika åsikter
har funnits med ända från början. Även om
vi inte alltid håller med varandra finns det utrymme för alla att uttrycka sig, säger Bergvik.
– Den där gången då jag talade om Martin
Luther var ni alla emot mig. Det var uppiggande, inflikar Norrback med ett skratt.
Lasén fortsätter:
– Vi har alla lite olika bakgrund och livsåskådning och just det gör samtalen så givande.

Våga umgås med motpartens åsikt
I sociala medier och nyhetssajternas kommen-
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KOLUMN
MALIN AHO

Älskade, hatade
närtåg

gillar de
ionerna
tarsfält erbjuds forum för diskussion som aldrig förr, men som Joakim Snickras konstaterar blir resultatet sällan några goda samtal,
snarare tvärtom.
– Jag tror att många i sådana forum skriver
för att de är arga och vill släppa ut sina känslor, fortsätter Mats Bergvik.
Medlemmarna i Amici in spiritu är överrens om att förutsättningen för en god diskussion är att man försöker förstå den andras
synvinkel. Därmed inte sagt att man själv behöver byta åsikt.
– Så länge man faktiskt lyssnar på varandra
och uttrycker sig respektfullt går det oftast bra
att samtala. Det finns ingen orsak att dumförklara den andra eller börja kalla varandra saker bara för att man inte är överens, poängterar Lasén.
I samband med biskopsvalet kom det fram
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att den blivande biskopen liksom flera av de
andra kandidaterna ser splittringen inom kyrkan som ett stort hot och något han vill arbeta för att överbygga. Hur ser medlemmarna i
Amici in spiritu på situationen inom kyrkan?
– För det första tror jag att det inte går att
sträva efter någon total samstämmighet mellan olika åsikter, konstaterar Joakim Snickars.
Kristian Norrback poängterar att allt heller
inte kan diskuteras i det oändliga, utan ibland
behövs det i stället beslut och handling.
Mats Bergviks recept för en öppen diskussion är att våga umgås i tanken med motpartens åsikter:
– Vad är det med meningsmotståndarens
åsikt som jag är rädd för? Vad skulle kunna
hända om det blev på motpartens sätt och varför vill jag inte det?

SNUSANVÄNDNINGEN har gått upp i Finland.
Det här påståendet ska man ta med en nypa
salt eftersom det enda jag baserar mitt antagande på är mängden snuspåsar jag sett i utrymmet
mellan bänkarna och fönstren i närtågen. Det
är i och för sig ungefär var tredje gång som jag
ser den lilla prillan ligga där, bredvid en näsduk, ett godisomslag eller ett tuggummi.
Efter att ha vardagsåkt närtåg under många år
har jag märkt att jag tagit fram en invand rutin
då det gäller tågresandet.
När du kliver på tåget gäller det först att kasta en snabb blick åt båda hållen, för att på mindre än en sekund kunna avgöra åt vilket håll
det finns flest lediga platser. Sedan gäller det
att pricka in de fönsterplatser som fortfarande
finns kvar, de är mest eftertraktade. Här måste
du vara snabb. Bli inte förvillad av de andra passagerarnas påklistrade lugn, ni är alla ute efter
samma sak. Drar du fötterna efter dig kan det
hända att du får den avskydda mittenplatsen.
Då är det en resa i ett skruvstäd som väntar.
Medan du går gången fram ska du analysera
det du ser. Om det på platsen bredvid är någon
med stora väskor kan det hända att du egentligen bara får en halv plats.

»Drar du fötterna efter dig
kan det hända att du får den
avskydda mittenplatsen.«
EN OKÄND FAKTOR är eventuella små egenheter medpassagerarna kan ha. Jag minns en
höst då jag två gånger hamnade mittemot en
person som bet på sina naglar under hela resan.
Jag har också suttit tillsammans med en kvinna som lackat naglarna, och en annan kvinna
som klagat på den ovannämnda. Under en resa
blev jag väckt var och varannan minut då personen bredvid satte sin armbåge i revbenen på
mig varje gång hen grävde upp och satte ner telefonen i fickan.
De här tillfällena är ändå undantag som har
fastnat i minnet eftersom de urskiljer sig bland
alla de hundratals resor som har löpt smidigt
med hänsynsfulla medresenärer. I det hela är
tåget ett pålitligt och ganska bekvämt sätt att ta
sig till huvudstaden.
Samtidigt kan jag inte låta bli att undra hurudan bild jag under årens lopp gett av mig själv
bland mina medpassagerare. Kanske de skakar
på huvudet i medömkan medan de än en gång
ser mig hasta mot tåget som redan skymtar i
kurvan. Och de tänker för sig själv: där kommer
hon igen, springande med jackan öppen och
håret fortfarande blött. Att hon inte kan lära sig
att starta fem minuter tidigare.
Malin Aho jobbar som grafiker på Kyrkpressen.
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BETRAKTAT

SÖNDAG 28.7.2019, Sjunde söndagen efter pingst
Söndagen ger kyrkoåret puls. Varje söndag har ett namn och ett tema som återkommer i
bibeltexterna. Den här sidan berättar vad de närmsta två söndagarna handlar om i våra kyrkor.
FOTO: LINNEA EKSTRAND

Den här söndagen
berättar om att Jesus kom för att uppfylla lagens bud – inte för att upphäva
lagen. Temat för söndagen är Kärlekens lag. Att följa den lagen är att vara redo att
avstå från sina egna rättigheter till förmån för sin nästa och att älska sina fiender.

Helgens texter
FÖRSTA LÄSNINGEN
3 Mos. 19:1-4, 11-18

HELENA SMEDS

Ni ska vara heliga

ANDRA LÄSNINGEN
Rom. 12:16-21
EVANGELIUM
Matt. 5:20-30

FOLK FRÅN LÄGRETS ALLA tolv kvarter hade samlats för att lyssna. Mose steg fram, tittade ut över folkskaran – höll en kort paus efter att han dragit in andan
och så kom orden: Ni ska vara heliga!
Orden slog nästan omkull henne. De var så oväntade.
Ni ska vara heliga! Hon sänkte blicken då hon märkte hur
tårar steg upp i hennes ögon. Gud hade inte glömt dem.
Han hade inte lämnat dem. Han räknade med dem trots
deras olydnad, deras bortvändhet och skrävlande ord. Mose talade bortom hennes tårar och tacksamhet, men småningom började orden nå henne. Han talade förmanande
ord och som en refräng klingade orden Jag är Herren, ut
över alla församlade. Herren Gud själv talade genom Mose.
Hon kom till sig och började lyssna på orden. De var
bekanta. Jag är Herren er Gud, ni ska inte ha andra gudar.
Håll sabbaten helig. Hedra din far och din mor… och alla de
andra budorden.

Helena Smeds blev prästvigd i början av året och
är församlingspastor i Jakobstads svenska församling. Idag förundrar hon sig över hur träffsäkert de
över 3000 år gamla budorden drar skyddande riktlinjer för nutidsmänniskan. Hennes tips för bibelord
att meditera över: Joh. 15:12.
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Psalmförslag
482, 480, 884, 224
Psalmerna är valda av
Dag-Ulrik Almqvist.

Läs mera i
Matt. 5:20–30.

Helige Gud, förvandla våra
sinnen så att vi ser dig och
hör dig och följer dig.

»Buden var inte till för att begränsa deras liv, utan till att
göra dem större.«
HON LYSSNADE INTENSIVT och såg sig omkring.
Här var de alla, hela släkten, folk från alla kvarter. Herren Gud kallade dem att vara heliga samtidigt som han
påminde dem om budorden han hade gett dem. Ett leende spred sig över hennes ansikte. Plötsligt förstod hon:
buden var inte till för att begränsa deras liv, utan till för
att göra dem större, göra dem heliga. Budorden var givna i stor kärlek!
Helige Herre Gud, viskade hon, jag älskar din lag.
Den pulserar kärlek.
Jag vill leva i den och ha min stolthet i den.
Jag vill älska som du älskar mig.
Ja, kärleken är lagens startpunkt och uppfyllelse.
– Välsignelse kommer över vårt folk
genom de ord som utgår från din mun.
Prisad vare du i evighet!

”Jesus sade: Jag
säger er att om inte
er rättfärdighet
överträffar de skriftlärdas och fariseernas, så kommer ni
inte in i himmelriket.”

Bönen är skriven av Helena Smeds.
Följ Kyrkpressens bönetwitter
på sökordet #bönetwitter

SÖNDAG 4.8.2019, Kristi förklarings dag

Söndag nästa vecka
handlar om en vändpunkt i Jesus liv. Han kom för att uppfylla löftena som getts i
Gamla testamentet. Nu fick apostlarna med egna ögon se hans gudomliga härlighet
och höra Guds röst: ”Detta är min älskade son, han är min utvalde.” Temat är Kristus
förhärligad.

Helgens texter
FÖRSTA LÄSNINGEN
2 Mos. 3:1-6
ANDRA LÄSNINGEN
2 Petr. 1:16-18
EVANGELIUM
Matt. 17:1-8

”... och gick med
dem upp på ett
högt berg, där de
var ensamma. Där
förvandlades han
inför dem: hans ansikte lyste som solen, och hans kläder
blev vita som ljuset.”
Läs mera i
Matt. 17:1–8.

Psalmförslag
53, 121, 122, 120
Psalmerna är valda av
Dag-Ulrik Almqvist.

PÅ
GÅNG I DIN FÖRSAMLING
Skicka era kyrkliga annonser till: annons@kyrkpressen.fi

PROGRAMMET
under tiden 26.7–8.8

Saknar du någon församling? Du hittar de övriga på kyrkpressen.fi

Välsignelse
på skolvägen
Skolstarten närmar sig.
För de nya ettorna är det
en spännande tid. Församlingarna välkomnar familjerna till kyrkan för att
tillsammans be Gud att
ta hand om de nya skoleleverna. Välsignelse betyder att tillsammans be
Gud om allt gott: trygghet, hälsa, glädje, vänner
och allt som vi tycker att
är viktigt.
Kyrkslätts kyrka: sö 4.8 kl. 17.
Lojo, Virkby kyrka: må 5.8 kl. 18.
Tammerfors, Svenska hemmet:
ti 6.8 kl. 18.
Ingå kyrka: sö 11.8 kl. 10.
Karis, S:ta Katarina kyrka:
sö 11.8 kl. 10.
Pojo, S:ta Maria kyrka: sö 11.8
kl. 12.
Helsingfors, Johanneskyrkan: sö
11.8 kl. 12.
Borgå, Lilla kyrkan: sö 11.8 kl. 16.
Ekenäs kyrka: sö 11.8 kl. 18.
Sibbo kyrka: sö 11.8 kl. 18.
Lovisa kyrka: sö 11.8 kl. 18.
Lappträsk kyrka: må 12.8 kl. 17.
Helsingfors, Matteuskyrkan:
må 12.8 kl. 18.
Mer information: www.tryggidinfamn.fi/valsignelse-infor-skolstart

DOMPROSTERIET
AGRICOLA

Högmässor
Sö 28.7 kl. 10: Högmässa i Liljendal
kyrka, KafH, CWR
kl. 13: Högmässa i Pernå kyrka, KafH,
CWR
kl. 16: Högmässa i Strömfors kyrka,
ELB, CWR
Sö 4.8 kl. 11: Flerspråkig fredsmässa i
Lovisa kyrka, SL, Björn Wallén, Marjo
Ehn, CWR, Suvi af Hällström, sånggrupper
kl. 18: Högmässa i Byagården Sarvsalö, KafH, CWR
Onsdagar kl. 13-15: Sommarcafé vid
Lovisa prästgård. Egen stol med. Vid
regn Lilla salen i församlingshemmet
Fr 2.8 kl. 19: Konsert i Lovisa kyrka
med Helsinki Metropolitan Orchestra
som en del av Lovisa fredsforum, i
samarbete med Agricola församlingar
Ti 6.8 kl. 11-13: En euros café, Lovisa
församlingshem
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On 7.8 kl. 18: Sommarsamling vid Hurtigs torp, Blåsbackav. 2, Hindersby,
KafH, CWR
On 7.8 kl. 18: Projekt Europe - På
äventyr i barockens Europa, konsert i
Lovisa kyrka
To 8.8 kl. 18-20: Sommarsamling i
Ringborg, Ringborgsv. 26, Lovisa, SL,
VT
Ti 20.8 Utfärd till Agricola församlingars kyrkor: I Agricola församlingar

finns sex kyrkor: Strömfors, Lovisa,
Pernå, Liljendal och Lappträsk kyrkor.
De är rätt olika, härstammar från olika
tider och är byggda i sin egen stil. Vi
lär känna kyrkorna och deras historia.
Vi besöker också platser i kyrkorna
som man vanligen inte har tillträde
till. Kulturutfärden börjar kl. 9 i Lovisa
(turisthållplatsen) och slutar i Lovisa
kyrka vid 16-tiden. Resans pris är 25
euro, som uppbärs i bussen. I priset

ingår lunch och eftermiddagskaffe.
Minimiantalet deltagare är 20 stycken.
Anmälan senast fredag 16.8 till församlingskansliet, tfn 044 722 9200.
Start kl. 9 Turisthållplatsen, Strömfors
kyrka kl. 9.30–10.00, Liljendal kyrka
kl. 10.30–11.15, Café Lilja kl. 11.30–
12.30, Lappträsk kyrka kl. 12.45–13.30,
Pernå kyrka kl. 14.00–15.00 (guidning
+ kaffe), Lovisa kyrka kl. 15.15–16.

AGRICOLA

Upptäck kyrkornas historia
Tisdag 20.8 ordnas en utfärd till Agricola församlings sex kyrkor:
Strömfors, Lovisa, Pernå och Liljendal kyrka samt Lappträsk kyrkor.
Kyrkorna härstammar från olika tider och är byggda i sin egen stil. Vi
lär känna kyrkorna och deras historia och besöker också platser i kyrkorna som man vanligen inte har tillträde till. Kulturutfärden börjar kl. 9
i Lovisa och slutar i Lovisa kyrka vid 16-tiden. Pris 25 euro, inkl. lunch
och eftermiddagskaffe. Anmälan senast fredag 16.8.

9

BORGÅ

SÖ 28.7 KL. 10: Gudstjänst i Kullo
bykyrka, Ståhlberg, Stöckell
KL. 12.15: Högmässa i Domkyrkan,
Johanna Björkholm-Kallio, Ståhlberg,
Stöckell
TI 30.7 KL. 12: Orgelkvart i Domkyrkan, Julia Tamminen
KL. 12.30: Smultronställen Guidad
rundtur på Borgå begravningsplats.
Samling vid Näse begravningskapell.
Efteråt kaffeservering på Honkala-Furunäs.
ON 31.7 kl. 18.30: Läsmöte Marthastugan, Vessö, Ståhlberg, Helenelund
TO 1.8. KL. 12: Orgelkvart i Domkyrkan, Kaisa Sidoroff
KL. 14: Kaffeandakt i Café Ankaret,
Runebergsg. 24, Lindström, Lindholm-Nenonen, Helenelund. Färdtjänst- beställ taxi själv.
KL. 19: Musik i Domkyrkan, Erik Nygård, violin & Mikael Helenelund, orgel,
piano
SÖ 4.8 KL. 12.15: Högmässa i Domkyrkan, Lindgård, Björkholm-Kallio
KL. 15: Friluftsgudstjänst vid Mjåviken,
Vessö, Björkholm-Kallio, Helenelund
KL. 18: Mässa i Svartbäck-Spjutsunds
skärgårdskyrka, Björkholm-Kallio,
Helenelund
TI 6.8 KL. 12: Orgelkvart i Domkyrkan,
Minna Wesslund
TO 8.8 KL. 12: Orgelkvart i Domkyrkan,
Reidar Tollander
KL. 14: Kaffeandakt i Café Ankaret,
Runebergsg. 24, Lindström, Lemberg,
Stöckell. Färdtjänst- beställ taxi själv.
KL. 19: Musik i Domkyrkan Åsa Gustavsson, flöjt & Gustav Nyström, piano

SIBBO

Mer information: på Sibbo svenska
församlings hemsida www.sibbosvenskaforsamling.fi
Sö 28.7 kl. 12: Mässa i Gamla kyrkan.
Camilla Ekholm, Kerstin Busk-Åberg.
To 1.8 kl. 19: Sommarkonsertserien
5/7 i Gamla kyrkan. Barockensemblen Ombra Sonora - L’Amante Secreto - Kvinnliga barocktonsättares
skatter. Musik av Strozzi, Leonarda,
Boni och Cozzolani. Fritt inträde.
Marthornas klockstapelcafé.
Sö 4.8 kl. 12: Mässa i Gamla kyrkan.
Katja Korpi, Anders Kronlund.
To 8.8 kl. 19: Sommarkonsertserien
6/7 i Gamla kyrkan. Just A Duo, Alice
Thompson, flöjt, Antero Pellikka, gitarr - Jorden runt på 60 minuter. Musik
från olika musikkulturer. Fritt inträde.
Marthornas klockstapelcafé.
To 8.8 kl 18.30: Missionsauktion i
Norra Paipis bykyrka. Andakt Helene
Liljeström.

HELSINGFORS
PROSTERI
JOHANNES

Johanneskyrkan, Högbergsgatan 12
www.helsingforsforsamlingar.fi/
johannes
GUDSTJÄNSTER
Högmässa: söndagar kl. 12 i Johanneskyrkan.
För mer information: om gudstjänsterna, besök www.helsingforsforsamlingar.fi/johannes.
BARNFAMILJER
Dagsläger för barn i lågstadieåldern:
5–9 augusti kl. 9–16.30 i S:t Jacob. Vi
kommer vara mycket utomhus med
möjlighet till rörelse och lek. Priset är
20€/dag. I priset ingår lunch och mellanmål. Deltagarantalet är begränsat
och anmälan bindande. Frågor och
anmälningar senast 31.7 riktas till
johannes.fors@evl.fi.
MUSIK
Lunchmusik: tisdagar kl. 12 i Gamla
kyrkan. 30.7 med Dag-Ulrik Almqvist,
6.8 med Orgelakademins kursdeltagare.
Five O’Clock Organ: tisdagar kl. 17 i Johanneskyrkan. Eftermiddagsmusik på
kyrkans båda orglar. 30.7 med Santeri
Siimes och 6.8 med Sixten Enlund.
Klavertramp: torsdag 25.7 och 8.8 kl.
12 i Berghälls kyrka. Årets orgelmusikserie har rubriken “In honorem” och
pågår varannan torsdag hela sommaren. Almqvist, Hätönen.
Helsingfors orgelsommar: onsdagar kl.
19 i Johanneskyrkan. 31.7 med Giorgio
Parolini (Italien), orgel. 7.8 med Egor
Kolesov (Ryssland), orgel & Ruslan Shmelkov (Ryssland), klarinett.
EVENEMANG
Psalmandakt och sommarcafé: onsdagar kl. 14 i S:t Jacobs kyrka. Vi håller
andakt och dricker sedan kaffe tillsammans.
Sommarcafé: måndagar kl. 13–15 i
Hörnan. Vi umgås och samtalar över
en kopp kaffe med tilltugg. Sommarens sista sommarcafé i Hörnan 5.8.
Välkommen med – vare sig du besökt
sommarcaféet tidigare eller inte.
UNGDOMAR
Ungdomsverksamheten flyttar ut till
Lekholmen under sommaren. Mer information finns på www.lekholmen.fi.
Ungdomsverksamheten hittas även på
@johannesungdom på Instagram.

PETRUS

Ett annorlunda år
Petrus Transform är en ett år
lång lärjungaskola i hjärtat av
Petrus församling, mitt i vardagen. Det är för dig som vill växa
till att bättre förstå din identitet
i Kristus och bli uppmuntrad
att leva ut din kallelse som
lärjunge i världen. Ett år som
förändrar dig som person och
ger dig färdigheter att gå mot
din kallelse. Anmälan till hösten
2019 stänger 15.8.
Mer info/anmälan finns på:
www.transform.fi
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KYRKSLÄTT

Sy egna fruktpåsar
Onsdag 31.7 klockan 17–19:
Fruktpåsetalko på Torgvägen
3. Vi syr fruktpåsar av tyg, församlingen bjuder på kaffe/te
och smått tilltugg. Tilläggsinfo
jenny.airaksinen@evl.fi

MATTEUS

Matteuskyrkan, Åbohusvägen 3
www.helsingforsforsamlingar.fi/
matteus
GUDSTJÄNSTER
Högmässa söndagen den 28.7 kl. 10 i
Matteuskyrkan: med Andersson. Kyrkkaffe efteråt i Olavussalen.
Högmässa söndagen den 4.8 kl. 10 i
Matteuskyrkan: med Wilén. Kyrkkaffe
efteråt i Olavussalen.
SOMMARKAFÉ
Matteus sommarkafé har öppet sista gången torsdagen den 1.8 kl. 13! Vi
samlas i Matteuskyrkan för att vara
tillsammans, fira andakt och ta en kopp
kaffe eller te och en bit sött. Om vädret
tillåter avnjuter vi kaffet utomhus. Välkommen!
FÖR HELA FAMILJEN
Matteus, Johannes och Petrus församlings gemensamma familjeläger
på Lekholmen går av stapeln 23-25.8.
Roligt program, fina stunder och härlig gemenskap utlovas för både stora
och små! Anmälningar till Catarina
Bärlund-Palm per e-post catarina.
barlund-palm@evl.fi eller telefon 0503803936 senast den 6.8.
VÄLSIGNELSE AV FÖRSTAKLASSARE
Välsignelse av förstaklassare inför
skolstarten i Matteuskyrkan måndagen
den 12.8 kl. 18. Alla förstaklassare får en
fysisk inbjudan per post några veckor
innan tillställningen.

PETRUS

Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15
www.petrusforsamling.net
GUDSTJÄNSTER
Högmässa i Åggelby gamla kyrka:
söndag 28.7 kl. 10, Metsäranta. Söndag
4.8 kl. 12, Thylin. Kyrkkaffe.
Högmässa i Munksnäs kyrka: söndag
28.7 kl.13, Metsäranta. Söndag 4.8 kl.
10, Thylin. Kyrkkaffe. Ingen söndagsskola under sommaren.
Sommarpuls: Avslappnad gudstjänstgemenskap varje söndag under sommaren kl. 15.30. Inspirerande undervisning, bön, grillning och knytkalas.
Petruskyrkan.
CAFÉ TORPET
Café Torpet är Petrus församlings café på Köpingsvägen 48 i Södra Haga.
Prisbelönt lekhörna för små barn, gott
kaffe och varm stämning.
Café Torpet öppnar igen 5.8!
Öppet: må-fre 9-17, Lunch kl. 11-14
vardagar och vardagsfrukost kl. 9-11.
EVENEMANG
Bibeldagar i Houtskär 10-14.8: Första samlingen lördag kväll utfärd och
gudstjänst på söndag i Iniö. Dagarna
avslutas tisdag kväll. Pris: 220€ dubbelrum/280€ enkelrum, under 16år
halvt pris, barn under 3 år gratis. Mat
ingår. Anmälan: Petrus kansli, 09-2340
7112 eller petrus.fors@evl.fi. Mer info

om dagarna på Petrus hemsida
www.petrusforsamling.net eller av
Stig-Olof Fernström, stiga@bof.nu
Sommarens gemenskapsdag på Björkebo 14.8: Vi åker ut till lägergården
Björkebo för dagen för att umgås.
Mer info och anmälan, Bodil Sandell
050-3803925 eller Gunilla Riska 0505768643.
ÖVRIGT
Petrus lärjungaskola Transform: Transform är en ett år lång lärjungaskola, i
hjärtat av Petrus församling, mitt i vardagen. Det är för dig som vill växa till
att bättre förstå din identitet i Kristus
och bli uppmuntrad att leva ut din kallelse som lärjunge i världen. Ett år som
förändrar dig som person och ger dig
färdigheter att gå mot din kallelse. Anmälan till hösten 2019 stänger 15.8.19.
Mer info/anmälan finns på:
http://www.transform.fi/

HELSINGFORS PROSTERI

Lekholmen är Helsingforsförsamlingarnas lägergård: vackert belägen i
Helsingfors skärgård. Holmen är öppen
3.6–11.8. Välkommen hit och njut av
gemenskap och natur i himmelsk samklang! Båttidtabeller och matpriser på
hemsidan: www.lekholmen.fi.
Sommardagarna 9–11.8: Öppen holmbohelg för ungdomar och unga vuxna
på Lekholmen. Sol, sköna människor,
hav, bastu, strand, andakt, spel, vila.
Mera info på sommardagarnas facebooksida. Sista anmälningsdag 25.7.
Läger för stora och små 23–25.8:
Grillkväll, bastu, pyssel och barnprogram - en skön helg med innehåll som
hela familjen kan göra tillsammans
men också möjlighet till egen tid,
lugn och stillhet för vuxna i vacker
skärgårdsmiljö. Familjer av alla slag är
välkomna! Också mor- och farföräldrar, faddrar m.fl. Priser: Helpension för
vuxna 45€, barn 3-17 år 35€, barn under 3 år gratis. Frågor och anmälningar
till catarina.barlund-palm@evl.fi
senast 6.8. Avgiften får inte vara ett
hinder för någon att delta, meddela
vid anmälan.
Kyrkans samtalshjälp är till för dig som
behöver ett lyssnande öra: De jourhavande är utbildade frivilliga eller kyrkligt anställda med tystnadsplikt. Telefonjouren 0400 22 11 90. Vi har öppet
varje kväll kl. 20-23. Samtalsavgiften
är vanlig lokal- eller mobilsamtalsavgift. Chatten är öppen må-to 19-21 på
adressen www.samtalstjanst.fi/chat
Svartholmen: en oas mitt i huvudstaden, där man kan koppla av mitt
i storstadens larm. Färjan från Edesviken tar cirka en kvart. Ön bjuder på
bland annat lekplats, långgrund badstrand och cafe. I kapellet hålls andakt
dagligen. Läs mera på www.mustasaarentoimintakeskus.fi
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Lönnqvist, Heli Peitsalo. Kaffe i nedre
salen.
To 8.8 kl. 10–11: Diakonimottagning.
Kl. 13.30–15: Sommarcafé på kyrkans
innergård, Ulrik Sandell, Karin Nordberg, Heli Peitsalo.

KYRKSLÄTT

DEUTSCHE GEMEINDE

So 28.7 um 11 Uhr: Gottesdienst
(Hans–Christian Beutel)
Mi 31.7 um 16 Uhr: Nachmittagskonzert, Nicole Johänntgen (Saxophon)
So 4.8 um 11 Uhr: Gottesdienst (Hans–
Christian Beutel)

OLAUS PETRI

Lö 27.7 kl 18: Helgsmålsbön. Pilvi Listo-Tervaportti, orgel.
Sö 28.7 kl 11: Högmässa. Stefan Djupsjöbacka och Pilvi Listo-Tervaportti.
Lö 3.8 kl 18: Helgsmålsbön. Heidi Korhonen-Björkman, orgel.
Sö 4.8 kl 11: Högmässa. Stefan Djupsjöbacka och Hanna Laakkonen-Yang.

MELLERSTA
NYLANDS PROSTERI
ESBO

Högmässor i Esbo domkyrka:
Sö 28.7 kl. 12.15: Ahlbeck, M. Malmgren. Klockstapelkaffe.
Sö 4.8 kl. 12.15: Ertman, Majuri, Sandberg, Malmgren, Brunell. Församlingspastor Aleksi Majuri och kantor Mauriz
Brunell välsignas till tjänst. Klockstapelkaffe.
Kvällsmässa i Mataskärs kapell:
Ti 30.7 kl. 18: Terlinden, Malmgren,
Mataskär 5-skriftskolan.
Musik i sommarkvällen i Esbo domkyrka:
Sö 28.7 kl. 19. ORGANUM: Petros
Paukkunen, orgel. Mozart, Rheinberger, Bach.
Sö 4.8. kl. 19. CANTABILE: Elja Puukko, sång, Tommi Niskala, orgel. Bach,
Händel, Schubert, Dvorak, Merikanto,
Löytty. Fritt intr. & progr. Friv. kollekt
för musikarbetet. Konsertserien forts.
varje sö t.o.m. 25.8.
Orgelnatt & Aria: varje to t.o.m. 22.8
kl. 21 i Esbo domkyrka. Mer info och
biljetter: urkuyofestival.fi
Sommarsamling: Olars kyrka, svenska
sidan, ti 30.7 kl. 13–14.30.
Öppen mottagning: varje to kl. 10–12,
Esbo sv. förs. kansli, Kyrkog. 10. Kom
och träffa diakoniarbetaren för samtal.
Esbo domkyrka är vägkyrka t.o.m.
2.8: öppet varje dag kl. 10–18 utom vid
förrättningar och övningar. Kyrkguider
på plats må–fre kl. 11–16. Kyrkan presenteras även på finska och svenska
varje onsdag kl. 14–15.

GRANKULLA

Sö 28.7 kl. 12: Högmässa, Heidi Jäntti,
Heli Peitsalo. Kaffe i nedre salen.
To 1.8 kl. 10–11: Diakonimottagning.
Kl. 13.30–15: Sommarcafé på kyrkans
innergård, Karin Nordberg, Heli Peitsalo.
Sö 4.8 kl. 12: Högmässa, Susanna
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Sö 28.7 kl. 10: Högmässa i Haapajärvi
kyrka. Rönnberg, Kalliokoski.
Ons 31.7 kl. 17–19: Fruktpåsetalko på
Torgvägen 3. Vi syr fruktpåsar av tyg,
församlingen bjuder på kaffe/te smått
tilltugg. Tilläggsinfo jenny.airaksinen@
evl.fi
To 1.8 kl.13–14.30: Grill-eftermiddag i
Veikkola församlingshem tillsammans
med finska församlingen.
Sö 4.8 kl. 10: Högmässa i Haapajärvi
kyrka. Kyrkoherde Aino-Karin Lovén,
kantor Per-Olof Munck.
Sö 4.8 kl. 17: Välsignelse av barn inför
skolstarten i Kyrkslätts kyrka. Lovén,
Åberg, Airaksinen.
On 7.8 kl. 12–13.30: Sommarcafé i
Masaby kyrka tillsammans med finska
församlingen.
To 8.8 kl. 13–15: Sommarcafé med
blåbärstårta på församlingshemmet.
Sö 11.8 kl. 12: Sommargudstjänst på
Räfsö. Lunch med kaffe 10 euro. Förhandsanmälning till kansliet senast
1.8.2019. Tel 09 8050 8292.
Kyrkoherdeämbetet: öppet sommartid, juni-augusti må-to kl. 9-11.30 och
12.30-15. Fredagar stängt. Tel: (09)
8050 8292. Epost: kyrkslatts.svenska.
forsamling@evl.fi.
www.kyrkslattsforsamlingar.fi

TAMMERFORS

Sön 28.7 kl. 18: Söndagsmusik med
nattvard i Viinikka kyrka, ”Sommar i
hjärtat”, Marja Erdogan (sång, tuba,
altfiol), Paula Sirén (flöjt), Anna Arola
(orgel), Antero Eskolin
Sön 4.8 kl. 11: Konfirmationsmässa i
Gamla kyrkan, Kim Rantala, Kaisa Niinimäki, Eila-Sisko Helisma, Anna Arola
Tis 6.8 kl 18: Ettornas välsignelse i
Svenska Hemmet, ingen anmälning
behövs, hela familjen är välkommen!
Kim Rantala, Kaisa Niinimäki, Paula
Sirén
Ons 7.8 Lunchutfärd till Ahlman: skjuts
från Svenska Hemmet kl. 12, eller annat ställe efter behov, lunch 10 € kl.
12.30 på restaurang Anna, anmälningar
till Paula Sirén, tfn. 050 433 7373, senast 5.8
3-5.9 Höstläger på Ilkko kursgård: 3
rekreationsdagar för seniorer och daglediga 3-5.9.2019, pris 100 €/person
(i priset ingår kost, logi och program).
Förfrågningar och anmälningar senast
22.8 till Eila-Sisko Helisma, tfn 050
527 2290.

VANDA

SÖ 28.7 kl. 10: Högmässa i Helsinge
kyrka S:t Lars, Kyrkov. 45. K. Andersson, Heidi Åberg
SÖ 4.8 kl. 10: Högmässa i Helsinge
kyrka S:t Lars. K. Andersson, H. Åberg
LÖ 10.8 kl.10: Larsdagens vandring
längs Kungsvägen. Kortaste rutten 4,5
km – längsta 12 km. Huvudrutt: Gammelstadsforsen, Helsingfors–Vanda å
och Kervo å till Helsinge kyrkoby. Alla
andra rutter guidas på finska, utom
den korta anpassade rutten från Dickursby, Fernissag. 4 (innergården), som
guidas mest på svenska. Vi går i lugn
takt till kyrkobyns kvarn. Ingen deltagaravgift, ingen förhandsanmälning.
Arr. Församlingarna i Vanda. Kontaktperson: Kaj Andersson. Evenemanget
”Helsingan keskiaikapäivä - Helsinga
medeltidsdag” pågår samtidigt i kyrkobyn.

RASEBORGS
PROSTERI
EKENÄSNEJDENS SVENSKA

Fr 26.7:
-Kl. 16 Eftermiddagsmusik: Bromarvs
kyrka. Antonia och Ove Molander,
dragspel/orgel/sång. Fritt inträde.
Lö 27.7:
-kl. 11-13.30 Workshop: Tenala kyrka.
Ambient Arkipelag. Bekanta dig med
synthar och ljudutrustning som används
vid elektronisk musik.
-kl. 14 Konsert: Tenala kyrka. Ambient
Arkipelag. Fritt inträde.
-kl. 18 Konsert: Ekenäs kyrka. Miina
Järvi, violin och Mihkel Järvi, piano. Fritt
inträde, program 10 €.
Sö 28.7:
-Kl. 10 Högmässa: Ekenäs kyrka. Cleve,
Nygård.
-Kl. 16 Konsert: Bromarvs kyrka. Miina
Järvi, violin, Marius Järvi, violoncell,
Mihkel Järvi, piano. Andakt. Fritt inträde,
program 15€.
-Kl. 18 Kvällsmässa: Snappertuna kyrka, Cleve, Nygård.
To 1.8:
-Kl. 15 Öppna dörrar-konsert under
Ekenäs sommarkonserter: Ekenäs kyrka. Finländska Kammarorkestern, dir.
Jukka-Pekka Saraste. Fritt inträde.
Sö 4.8:
-Kl. 10 Tvåspråkig musikgudstjänst:
Ekenäs kyrka. Lindström, Nygård. Musiker ur Finländska Kammarorkestern
medverkar. Radiering.
-Kl. 10 Högmässa med konfirmation:
Tenala kyrka. Westerholm, Wikström,
Lindroos.
-Kl. 13 Högmässa med konfirmation:
Bromarvs kyrka. Westerholm, Wikström, Lindroos.
Info: www.ekenasnejdensforsamling.fi

INGÅ

Sö 28.7:
- kl. 12.00 Tvåspråkig skärgårdsmässa: Stora Fagerö. Hellsten, Norrvik,
Storbacka och Fagerökvartetten. Avfärd från småbåtshamnen kl. 11, retur
efter mässan.

Ti 30.7:
- kl. 12.00 Stilla stund med samtal,
sång och bön: Ingå kyrka. Lindell.
- kl. 18.00 Israeliska danser, övning:
Församlingshemmet. Unnérus.
On 31.7:
- kl. 19.00 Konsert: Ingå kyrka. Riikka
Viljakainen, orgel. Fritt inträde, programblad 5 €.
Sö 4.8:
- kl. 10.00 Friluftsgudstjänst:
Gutsåker, Degerby (vid regn i Degerby
kyrka). Norrvik, Storbacka. Sång av
Per-Olof och Anders.
On 7.8:
- kl. 13.00 Musikstund med kaffe: Ingå
kyrka. Guldkanten uppträder.
Välsignelse inför skolstarten: i
samband med familjegudstjänst sö
11.8.2019 kl. 10.00 i Ingå kyrka.
Mera information: www.ingaforsamling.fi

KARIS-POJO

Högmässa sö 28.7
kl. 10: i S:ta Katarina kyrka i Karis.
Högmässa med konfirmation sö 28.7
kl. 12: i S:ta Maria kyrka i Pojo.
Högmässa sö 4.8
kl. 10: i S:ta Katarina kyrka i Karis.
kl. 12: i S:ta Maria kyrka i Pojo.
Mera info: www.karis-pojoforsamling.fi

ESBO STIFT
LOJO

Mån 5.8 kl. 18: i Virkby kyrka. Välsignelse för dem som startar sin skolgång. Te, kaffe, saft.
31.8 Församlingsutfärd till Somero: Vi
bekantar oss med herrgårdar i Somero
och Somero kyrka. I priset 35 euro
ingår resan, mat på Hovila herrgård ,
kaffe och övrigt program. Start kl 8.00
från Virkby korset. Tillbaka ca kl 17.30.
Anmälningar till Tom Blomfelt tel 044
3284273 eller Raimo Kuismanen tel
044-3284357 senast 22.8.

VANDA

Vandra längs Kungsvägen
Välkommen att vandra i naturen, men mitt i staden! Vi startar lördag 10.8 klockan 10 från flera väderstreck på en vandring där den
kortaste rutten är 4,5 km och den längsta 12 km. Huvudrutten startar
från Gammelstadsforsen i Helsingfors och följer Vanda å och Kervo
å till Helsinge kyrkoby. Framme vid kvarnen i kyrkobyn bjuds det på
smörgås. Alla andra rutter guidas på finska, utom den korta anpassade rutten från Dickursby, Fernissagatan 4 (innergården), som guidas
mest på svenska. Ingen deltagaravgift, ingen förhandsanmälning. Ta
på dig goda vandringsskor och ta med en egen vattenflaska.
Evenemanget ”Helsingan keskiaikapäivä - Helsinga medeltidsdag”
pågår samtidigt i kyrkobyn och räcker ända till sena kvällen.
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I det kyliga, kliniska kaos som sjukhus och
sjukdom kan innebära finns det personer
som bygger altaren och andas empati.
TEXT: NINA ÖSTERHOLM FOTO: ERIKA RÖNNGÅRD

S

jukhuspräst Barbro Eriksson kan sällan svara på frågan varför just
du blev sjuk, men hon
är övertygad om att det
går över.
– Jag brukar se på mitt jobb som så
att jag sitter vid foten av korset tillsammans med människor vars liv slagits i
spillror. Jag vet att påskmorgonen kommer och jag försöker förmedla det till
dem, ibland också utan ord. Ni kommer att klara er, det kommer en påskmorgon också i era liv.
För tillfället finns hennes arbetsrum
på Kvinnoklinikens tredje våning. Tidigare har hon bland annat varit stationerad på Tölö sjukhus.
– Mitt arbetsrum låg precis intill toaletterna i bottenplanet, det var ett jättebra ställe. Alla hittade mig, många i
misstag när de köade för att gå på wc.
Hos Barbro knackar såväl patienter
som anhöriga och personalen på. Någon vill ha förbön, en annan svar på
hur sjukhusprästen kan tro på en Gud
som låter olyckor och sjukdom hända.
Någon vill ha nattvard, en annan bara prata av sig. Det har hänt att någon
tar kontakt för att lämna kyrkan, men
också för att bli medlem.
– Skuld och skam är frågor som kommer upp hela tiden. Inför livets största vändpunkter formas frågorna i våra innersta djup. Varför får inte jag ett
barn, duger jag inte? Har jag gjort något fel när just jag blev sjuk? Kan jag
ta emot någon annans hjärta?
Väldigt många av Barbros klienter
är unga människor i arbetsför ålder –
den målgrupp som kyrkan sägs ha allra svårast att nå.
– På Tölö sjukhus är det överlägset
mest unga och medelålders män, de
är den gruppen som råkar ut för flest
olyckor. Här på Kvinnokliniken är det
kvinnor och par i fertil ålder. Frågorna
vi berör är ofta svåra och pinsamma,
inget man vill torgföra på jobbet eller
bland vänner, men ofta väldigt skönt
att få diskutera om med någon utomstående.

Bygger altare
På sjukhuset vandrar prästerna i en
slags dubbel tillvaro, på jobb men ändå utomstående – med både sjukhuset
och kyrkan som uppdragsgivare. En
del sjukhus vill att prästen alltid ska ha
prästkrage, ibland med vit rock över.
– Vi brukar säga att vi bygger altare i
varje rum vi besöker, ibland bara med
vår egen kropp och då blir mitt väsen
och kanske också prästskjortan viktig.
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Sjukdomen kommer
med frågor
Själv älskar Barbro Eriksson de kristna riterna.
– Välsignelsen, nattvarden, de ramar
in stunden, berättar vad vi ska göra, ger
oss verktyg att hålla fast vid och sörja
genom. Sjukhuspersonalen gör det ofta
så fint också, med enkla medel som en
vit duk och en liten blomma visar man
att det är en helig stund. Det finns alltid en tredje dimension med i ett samtal med pästen, också fastän du inte hör
till kyrkan eller tror på Gud.
Varje månad håller Barbro en välsig-

nelseandakt för de barn som aborterats frivilligt eller ofrivilligt under de
senaste veckorna. Efter den 22 graviditetsveckan ansvarar föräldrarna för
begravningen.
– Men också våra allra minsta välsignas och askan strös ut på Furumos begravningsplats. Det ger föräldrarna en
plats att sörja på, det blir konkret. Ritualen hjälper oss att prata om det som
vi inte har ord för.
Det bästa sättet att få tag i en sjukhussjälavårdare är att ringa upp och be-

stämma träff. I Helsingfors där Barbro
Eriksson arbetar har alla sjukhus egna
sjukhuspräster. Många talar svenska
men inte alla. Vill du helst tala svenska kan sjukhussjälavårdarna åtminstone hjälpa dig att få kontakt med en
svensk präst.
– När man är sjuk känner man sig ofta ensam och utsatt, som att ingen förstår en. Då kan det vara extra viktigt att
få tala sitt modersmål och bli bemött
av en människa ur samma språkkultur, säger Barbro Eriksson.
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RADIO & TV
Andrum kl. 6.54

Gudstjänst kl. 13.03

Aftonandakt kl. 19.15

(med repris kl. 9.10)
Fredag 26.7 Kjell Frisk, Hammarland
Måndag 29.7 Markus Linde, Sundom
Tisdag 30.7 Ingemar Johansson, Mariehamn
Onsdag 31.7 Kaikka Växby, Vanda
Torsdag 1.8 Mikael Kallman, Jakobstad
Fredag 2.8 Johanna Evenson, Hammarland
Måndag 5.8 Markus Linde, Sundom
Tisdag 6.8 Ingemar Johansson, Mariehamn
Onsdag 7.8 Rose-Maj Friman, Korsholm
Torsdag 8.8 Philip Hällund, Kökar

Söndag 28.7 Spelmansgudstjänst med Jakobstads svenska församling. Predikant: BoGöran Åstrand. Musik: Pedersöre spelmanslag.
Sång: kören Sångens Vänner. Gudstjänsten
spelas in den 25 juli i Rosenlunds trädgård.

Fredag 26.7 Bevarade ord. Monica Heikel-Nyberg läser texter
av Margareta Melin (R)
Lördag 27.7 kl.18.03 Ett ord inför helgen
Söndag 28.7 Kärlekens lag. Textläsare: Maria Björnberg och
Karl Sällström.
Måndag 29.7 Björn Öhman, Pargas
Tisdag 30.7 Marina Motaleff, Helsingfors
Onsdag 31.7 Anna Maria Böckerman, Helsingfors
Torsdag 1.8 Boris Källman, Vichtis
Fredag 2.8 Tua Sandell, Helsingfors (R)
Lördag 3.8 kl.18.03 Ett ord inför helgen
Söndag 4.8 Kristus förhärligad. Textläsare: Anna Edgren och
Hedvig Långbacka.
Måndag 5.8 Björn Öhman, Pargas
Tisdag 6.8 Birgitta Udd, Karis
Onsdag 7.8 Anna Maria Böckerman, Helsingfors
Torsdag 8.8 Harry Blomberg, Kvevlax.

Sommarläsning!
Hos oss hittar du böcker
för sommarens alla dagar.

Söndag 4.8 Högmässa från Svenska lutherska
evangeliföreningens missionsfest i Purmo.
Predikant: Tomas Klemets. Liturg: Tomas
Portin. Organist: Anna-Karin Johansson.
Pianist: Niklas Lindvik. Kören EvangeliVox
ledda av Mikaela Malmsten-Ahlsved.

Höstresa 21–27.9.2019
till Polen med Warszawa,
Kraków och Zakopane

En spännande resa till Polens två största städer
och Zakopane vid foten av Karpaterna. Följ med
på en innehållsrik och trevlig höstresa. Vi flyger
bekvämt från Helsingfors till Warszawa och hem
från Kraków. Välkommen med!
Pris: 1165 € (enkelrumstillägg 225 €), i priset
ingår flyg, logi i dubbelrum, frukostar, middagar, två luncher, entréer, mm.
Mera info och anmälningar: verksamhetsledare
Kalle Sällström, kontakt@forsamlingsforbundet.
fi, 050-3562 475. Teknisk arrangör: Göran Sundqvist Travelpartner

Titta in på www.fontanamedia.fi
tfn 040 831 5897
info@fontanamedia.fi
www.fontanamedia.fi

För närmare information,
vänligen kontakta
Hugo och Maria Winbergs stiftelse,
Annika von Schantz,
verksamhetsledare
tel 040 537 0376
eller
Pia Hannuksela, enhetsansvarig
tel 050 346 1207

www.winbergs.fi

Välkommen 2–4.8.2019 till Purmo och
Evangeliföreningens missionsfest!

Bygger I Renoverar I Planerar I Konsulterar
Övervakning I Kostnadskalkylering
Ansvarig arbetsledare I 3D visualisering

Motto: ”Jesus – vår framtid och vårt hopp”.
Festplats är Purmo kyrka då inte annat anges.
Kristen bokhandel i Kyrkhemmet
fredag 14–21, lördag 9–21 och söndag 9–13!
Förmånliga matpriser!
Hela programmet finns på www.slef.fi
Arrangörer: Svenska Lutherska Evangeliföreningen
i Finland rf (SLEF) och Purmo församling.

Nya parhusbyggen i Böle, Korsholm
– Kontakta oss och reservera ert nya hem redan idag!

FREDAG 2 AUGUSTI

info@arkitek.fi
www.arkitek.fi

tel. 010 5746 561

JOUR

DYGNET RUNT
050 347 1555

Vi hjälper i sorgen.
HELSINGFORS
BERGHÄLL 010 76 66500
FORUM 010 76 66620
MALM 010 76 66630
ÖSTRA CENTRUM 010 76 66590
TÖLÖ 010 76 66530
ESBO
ALBERGA 010 76 66610
ESBOVIKEN 010 76 66640
HAGALUND 010 76 66570

VANDA
DICKURSBY 010 76 66560
MYRBACKA 010 76 66600
HYVINGE 010 76 66580
KERVO 010 76 66550
Samtalspris 0,0835 €/
samtal + 0,1209 €/min

hok-elannonhautauspalvelu.fi hok-elannonlakipalvelu.fi
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Vi bygger
41 bostäder för seniorer

14.30 Kenyansk gudstjänst, Evans Orori, Tomas Portin.
Missionärssträngbandet.
16.00 Jesus min hjälp Bibelstudium I, Albert Häggblom.
Sång Ann-Karin Johansson.
19.00 Missionskväll. Magnus Dahlbacka, Tuomas Anttila,
Heidi och Evans Orori. Sång av Feststrängbandet, Heidi
och Evans Orori, Marguerithe Sandstedt-Granvik.

LÖRDAG 3 AUGUSTI

10.00 Jesus mitt hopp Bibelstudium II, Albert Häggblom.
Musik Håkan Mattjus.
11.15 Gudstjänst för stora och små. Jimmy Österbacka.
13.30 Sångsamling och kaffe i Emaus bönehus. Bertel
Lindvik, Henry Nygård. Strängband och allsång.
13.00 Den världsvida kyrkan. Edny Fors, Magnus Dahlbacka, Jan-Erik Sandström, Musik Göran Stenlund m.fl.
14.45 Etiopisk kaffeceremoni vid Purmogården. Heidi
Orori m.fl.
16.00 Lina Sandell konsert. David Forsblom m fl.
19.00 Missionskväll. Charles Isaksson, Simon Jern, Anna
och Magnus Dahlbacka. Sång av Ungdomskören Evangelicum, Karasträngbandet, Lina Forsblom.

SÖNDAG 4 AUGUSTI

10.00 Högmässa. Kristus förhärligad. Liturg Tomas Portin,
predikant Tomas Klemets. Sång av Evangelivox. Radiering
för Radio Vega.
13.00 Missionsfest. Ingvar Dahlbacka. Sång av EvangeliVox och Ungdomskören Evangelicum.

Alla välkomna!
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KULTUR
På Kyroboas möter vi en predikant som är osympatisk redan
från början. Under liten himmel
är en obehaglig berättelse om
maktmissbruk och svårigheten
att säga ifrån.
TEXT: ERIKA RÖNNGÅRD
FOTO: OVE LILLAS

D

et börjar kring en dödsbädd.
En ung flicka ligger enligt sin
mor och övriga anhöriga för
döden. Plötsligt sätter hon sig
upp i sängen och börjar predika och personerna kring
sängen blir chockerade och gripna. Det här
blir inledningen på Maria Åkerbloms karriär
som predikant, både i verkligheten och i pjäsen Under liten himmel, som spelas på Oravais
teater i sommar. Hon predikar från sin säng
och sägs trollbinda de personer hon möter.
Det är 1917 och oroliga tider, Finland håller på
att bli självständigt och inbördeskriget väntar om hörnet. Också detta förutsäger Maria
Åkerblom (Alexandra Mangs) under en av
sina predikningar, hur son ska slåss mot fader och Finlands folk ska ta vapen i hand. Är
det en profetia från Gud som hon förmedlar,
eller har hon bara läst av tidens tecken? Om
detta tvistar ett par av människorna i kretsen
kring henne – men i övrigt ges publiken lite
tid att fascineras av predikanten och ana något av det goda i henne som anhängarna såg.
Centrala personer i pjäsen är familjen Vartiovaara – paret Eino och Maiju och deras döttrar – samt familjens goda vän Axel. Eino (Roland Engström) grips redan i inledningen av
Maria Åkerbloms tilltal till honom och upplever att han har fått ett nytt liv. Hastigt flyttar hon in och blir fosterdotter i familjen, till
Maiju Vartiovaaras (Pia Simons) förskräckelse. Maiju får se sig utmanövrerad och står i
den första akten för tvivlet och ifrågasättandet. I familjen Vartiovaara handlar missnöjet
också om svartsjuka, en svartsjuka som känns
befogad efter den suggestiva scen där Eino Vartiovaara bokstavligt talat äter ur Maria Åkerbloms hand. Hastigt solkas predikantens rykte i publikens ögon genom det triangeldrama
som spelas upp. Både Simons och Engström
spelar övertygande och det är obehagligt att
se hur deras rollfigurer förvandlas under pjäsens gång.

För mycket makt
Under liten himmel spelades första gången på
Wasa teater 2005–2006. Adaptionen från en
pjäs för inomhusscen till en utomhusteater i
sommarlandskapet vid Kyroboas har helt klart
ställt Oravais teater inför en del utmaningar.
Det är lättare att frammana isande stämning
i en mörklagd salong än i grönska och gyllene
kvällssol. Här hjälper Rickard Eklunds musik
till genom att stundvis skapa en närmast filmisk stämning. Trots detta kräver pjäsen att
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Maria Åkerbl
allt hårdare o
RECENSION
TEATER
UNDER LITEN HIMMEL
Manus: Peter Snickars
Bearbetning och regi: Annika Åman
I rollerna: Alexandra Mangs, Roland Engström, Pia Simons, Anders Karls m.fl.
Spelas på Oravais teater t.o.m. 2.8.

publiken fokuserar aktivt för att hålla sig kvar
i den mörka stämningen. Alexandra Mangs
spelar en mycket obehaglig Maria Åkerblom,
en manipulativ tyrann som tar till allt hårdare maktgrepp. De skrämmande, trotsiga och

Åkerblom
välsignar
anhängare
i den inre
ringen.

befallande dragen gestaltar hon lysande, men
helhetsbilden lider något av att hon inte ges
utrymme att vara tillräckligt sympatisk i pjäsens början. Vi som sitter på åskådarplats vet
redan när vi kommer till vridläktaren att det-
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När Maria
Åkerblom ställer sig upp i sin
sjuksäng och
börjar predika
chockerar hon
människorna i
sin närhet.

RECENSION
BOK
FINNS GUD?
Om designargumentet utifrån
universums finjustering
Författare: Mats Selander och
André Juthe
Förlag: Apologia

Argumenterar
för en designer

om griper
m makten
ta kommer att sluta illa, men vi går miste om
möjligheten att för en stund dras med och precis som anhängarna i pjäsen hoppas att detta
trots allt kommer att leda till något gott. För
som Saga, familjen Vartiovaaras äldre tjänarinna säger: Maria är ingen ond människa,
hon har bara fått för mycket makt.
Det är här Under liten himmel snuddar vid det
allmänmänskliga trots att pjäsen handlar om
en historisk person på en given plats. Genom

»Är det en profetia från Gud
som hon förmedlar, eller har
hon bara läst av tidens tecken?«
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personerna omkring henne vidgas pjäsen till
att handla om mer än en spektakulär predikant som missbrukade sin ställning. Under liten himmel handlar också om den enskilda individens ansvar att vara ärlig mot sig själv och
våga ifrågasätta också det som ses som en gudagiven sanning. Kan den som talar i det godas namn locka oss att göra onda saker? Finns
det ändamål som är så fantastiska att de helgar
vilka medel som helst? Här blir Maria Åkerbloms närmaste omgivning intressantare än
världen utanför – länsmannen, ärkebiskopen
och lokalbefolkningen som vill sätta dit predikanten och få ett slut på hennes verksamhet. I Under liten himmels version är det tveksamt om krafterna utifrån hade lyckats i sitt
uppsåt utan hjälp från anhängare som vågade ta sitt tvivel på allvar.

Åttio sidor (plus fotnoter) om ett av de filosofiska
argumenten för Guds existens – det låter väl som underhållande läsning? Med boken Finns Gud? Om designargumentet utifrån universums finjustering inleder Mats Selander och André Juthe en serie böcker
om argument för Guds existens.
Trots att det låter väldigt specifikt är det här inte en bok som riktar sig till specialister. Serien sägs
vända sig till alla som är intresserade av aktuella argument för Guds existens och författarnas målsättning är att läsaren ska hänga med även om hon inte
studerat filosofi eller naturvetenskap på universitet.
Jag plockade upp boken med genuint intresse. Ofta har jag reagerat på att filosofiska Gudsargument
av modellen ”premiss ett, premiss två, slutsats” kan
väcka fler frågor än de ger svar – i värsta fall framkallar de reaktioner som påminner om en treåring
som fastnat i en loop av ”men varför då?”
Då har den här boken faktiskt mer att erbjuda. I
den första delen presenteras argumentet – att man
genom att titta på hur komplext och osannolikt vårt
universum är kan sluta sig till att det är designat och
att det därmed bör finnas en designer (Gud) – på ett
grundligt och utförligt sätt, som vem som helst kan
följa. Här listas utvalda citat av naturvetare, här utreds genom olika praktiska exempel hur osannolikt
det faktiskt är att vårt universum ser ut som det gör.

»En bok för den intresserade
och tålmodiga läsaren – ingen vidare hängmatteläsning.«
En varning är på sin plats: Även om boken riktar
sig till lekmän blandas här naturvetenskap, matematik och filosofi på ett sätt som riskerar ge huvudvärk om en ännu inte fått sitt morgon- eller eftermiddagskaffe. (Det är oklart om det lönar sig att försöka återkalla någon kunskap om tiopotenser och
sannolikhetslära du kanske tillägnat dig i skolan,
eller om det är bäst att bara nicka och läsa vidare.)
Du kommer inte heller undan begrepp som multiversumhypotesen, inflationskosmologi och upplyst
räckvidd, men de nya begreppen förklaras i allmänhet på ett tillräckligt begripligt sätt.
Bokens andra och tredje del presenterar vanliga
invändningar och vidare fördjupning kring dem. I
den tredje delen har jag som läsare kanske flest egna
frågor: det skulle har varit ännu mer intressant att
se de komplexa motargumenten framföras av någon
som faktiskt stod för dem, snarare än att författarna
får välja både hur de formuleras och bemöts.
Sammanfattningsvis är det här en bok för den
mycket intresserade och tålmodiga läsaren – ingen
vidare hängmatteläsning – men ifall du hör till den
målgruppen kan du ha god behållning av den.
EMELIE WIKBLAD
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LITE GANDHI OCH L
Fredrik Furu sjunger om sökandet efter gräs som är grönare. Popmusikerns utmaning är att säga det enkelt men inte banalt. Hemstadens
symboler – tro, hopp & kärlek – betyder trygghet och visar vägen hem.
TEXT OCH FOTO: EMELIE WIKBLAD

A

lla människor söker väl någon
form av lycka. Man hittar den via
olika saker. För mig har det alltid varit via musiken. Det blir ett
livsval att jobba med musik, säger
Jakobstadsbördiga Fredrik Furu som är aktuell
med sin femte skiva ”Det som alla letar efter”.
Titeln lyckas täcka in mycket av hans karriär och liv: en sökare som aldrig är riktigt nöjd
med det som är just nu.
– Jag tycker om människor som är nyfikna och som söker något nytt. Och jag tror jag
håller mig fräsch både som artist och människa om jag fortsätter att leta.
Han känner igen sig i rollen som den som tar
hand om andra, som mår bra när de mår bra.
– Det är kanske en orsak till att jag håller
på med det jag gör. Men det är väldigt utelämnande också.
Han har haft perioder med panikångest och
tunga erfarenheter som fått honom att fundera om det är värt det.
– Men jag tror att största delen var den press
jag satte på mig själv, även om jag trodde att
den kom utifrån. Efter många om och men
känner jag att jag har en lägre press på mig
själv. Därför känns den här nya skivan som att
jag är tillbaka där jag började – på ett bra sätt.

ske. Om det finns tid. Det brukar ta en stund
när man har släppt en skiva innan man är
hungrig på att skriva nytt. Men jag har faktiskt några låtar som jag valde att inte plocka
med på den här skivan som jag tänkte bygga
vidare kring.

”Man kan göra popmusik efter 40”

Atmosfären kändes som hemma

I början fanns inte pressen, bara viljan att
berätta.
– Alla har olika frågor och alla tampas med
olika saker, jag är väldigt intresserad av andra
människors historier. Jag är väldigt nyfiken på
livet – jag känner inte att det tog slut vid fyrtio.
Att ha två av sina låtar på spellistan på den
största finska radiokanalen betyder mycket.
– Det är egentligen det största jag åstadkommit hittills, om man ser till hur många
människor jag når ut till. Jag tror inte ens att
det skulle ha varit möjligt tidigare.
Han minns vad de finska radiostationerna
sade om Kometfabrikens låtar, då för femton
år sedan: ”Jo, det här är jättebra, men det borde vara från Sverige. Ni har ju era egna kanaler.” Idag tycker han att det – trots politiska
vindar längst högerifrån – finns en tolerans
över språkgränsen som inte fanns tidigare, ett
mer internationellt Finland.
Sommarens spelningar tar honom runt
Svenskfinland, men han har också spelat i
Lahtis, och inprickad i kalendern finns en
spelning i Tammerfors.
– Sen ska jag skriva lite nytt material kan-

Från en sportredaktion i Jakobstad till LA och
Stockholm. Alla platser han bott har färgat
hans liv, gett förståelse för olika människor
och sätt att se på världen.
Nu är hemma i Helsingfors, med utsikt över
Berghälls kyrka.
– Den här finska folksjälen, jag gillade att
komma tillbaka till den. Jag fick en slags vardagstrygghet. I Stockholm var mycket osäkert, fast jag kan språket är jag inte uppvuxen
där och de sociala koderna är lite annorlunda.
Trots att han bodde de första månaderna i
Helsingfors på en madrass på golvet i en övernattningslägenhet var det något i atmosfären
som kändes mera hemma.
– Men nu har jag varit här ett par år, så får
se vad som är nästa ställe. Någon form av bas
behöver man i alla fall ha.

Vad vill du berätta nu?
– En stor del av det jag skrivit tidigare har varit
självupplevt. Då har jag velat förmedla känslan
jag känt i den situationen. Det har varit mycket olycklig kärlek och hopplöshet. Min mamma frågade: ”Är du så där olycklig på riktig?”
När livet går vidare är utmaningen att hitta nya teman. På den senaste skivan är en del
låtar skrivna om, eller för, andra.
– Vad jag vill berätta är mina och andra
människors berättelser, så att de känner igen
sig i det.
Den livsfilosofi han vill förmedla är ungefär: så länge vi försöker vara snälla och hjälpsamma mot varandra så kommer vi vidare.
– Det är lite buddhistiskt och Gandhi – och
Astrid Lindgren, ler han.
Att skriva enkelt är svårare än att skriva
komplicerat. När han hittar en refräng eller
vers som känns självklar utan att vara banal
faller bitarna på plats.

I din musikvideo syns Jakobstadssymbolerna tro, hopp & kärlek – vad betyder de
för dig?
– Någon slags trygghet. Även om jag skrivit
mycket om olycklig kärlek så har hoppet alltid funnits med. Och tron för mig är väl mer

»Den nya skivan känns som att jag är tillbaka där jag började
– på ett bra sätt.«
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Fredrik Furu
gillar symboler och
har en fascination för
skyltar och
logon. Om
han inte jobbade med
musik skulle
han kanske
skriva reklamslogans.

tron på kärleken. De symbolerna tycker jag är
bland det finaste som finns.
Förr tändes tro, hopp & kärlek för att leda
sjömännen tryggt i hamn. Den symboliken
tilltalar också Furu, som jämför sig med en
sjöman och upptäcktsresande.
– Ju fler ställen jag ser, desto häftigare är
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ITE ASTRID

BIOGAS

Naturligtvis!

För renare
luft & miljö

Västra Jeppovägen 288
(längs med Riksväg 19)

www.jeppobiogas.fi

Kom och upplev
Malmbacka stug- och kolarbyn
öppet året om.

Kolarhelg i tidsenlig stil
i Snappertuna 7-8.9.2019
Lördag-Söndag kl. 12-17, Kolmilan tänds 7.9 kl. 13,
Gudstjänst 8.9 kl. 12, Vedhuggartävling 8.9 kl. 14
Svens Stenlund informerar om Jussarö kl. 15
Program: Musik: Teddy Granroth, utställningar, folkdans,
marknad, tidsenlig mat, vak vids milan, naturstig, mm.
Arr. Sällskapet Skogens Svarta Guld rf

Norrbyvägen 45, 10600 Ekenäs, N 59° 59,267´ E 23° 35,981´
tel .+358 40 541 9236 eller + 358 40 595 2120

www.malmbacka.fi

Understöd av Svenska kulturfonden
och Metsämiestensäätiö

Ett urval av höstens resor ut i Europa

det att träffa någon hemifrån. Här runt hörnet finns ett fönster som alltid har tro, hopp
& kärlek upphängda till julen.
Något han hoppas få tillfälle att göra i framtiden är en julturné.
– Jag tycker kyrkan är ett otroligt vackert
konsertrum. Det finns något i byggnaderna
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som är väldigt fint.
Han tycker om hur musiken kan kläs om i
olika kostym för olika publiker.
– Med band levererar du mer en energi. De
avskalade spelningarna i en kyrka eller på en
terass i solnedgången ger en annan grej till
texterna.

Makarska Rivieran, Kroatien 15-22.9
Irland 20-26.9
Ligurien, Italien 20-26.9
Balkans pärlor 23-30.9
Mickes Medelhavsmat, Kroatien 2-9.10
Portvinsdalen, Portugal 12-18.10
Sorrento-Rom 14-21.10
Almuñécar, Spanien
19.10-15.11, 28 dgr
26.10-15.11, 21 dgr
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LEDIG TJÄNST

MARKNAD
ÖNSKAS HYRA
Skötsam studerande
önskar hyra etta /rum i
studielägenhet i
Helsingfors med omnejd.
Tel: 040 968 2005
040 571 2968 /Stina
Österbottning önskar hyra
tvårummare i områden
kring busholmen-gräsviken
eller mattby-ängskulla. Är
ickerökare och har fast
inkomst. Max.hyra 1100
e/mån. Ring Tom / 040
7189 475
Första årets studerande
söker etta i östra
Helsingfors. Rökfri och
ansvarsfull. Tel:
0403515930 / Vilma
Studerande par söker
lägenhet i
Helsingforsregionen fr.o.m.
1.8. Hyra max 800 €. Tel:
050-4358122/Ellen och
Axel Domingo
Sökes hyreslägenhet, 1a
eller liten 2a i Helsingfors
centrum eller på Drumsö.
24 årig Hankenstuderande,
skötsam icke rökare.
benjamin.airava@hifkfotbol
l.fi tfn. 0449701499
Hej jag heter Linn och är
19 år.Jag bor på Åland och
börjar studera på Novia i
Åbo till hösten. Därför
söker jag en lägenhet i
närheten, max
550€/månad. Jag är
skötsam, djur- och rökfri.
Kontakta mig!
(0)403578797

Sökes etta i Helsingfors
eller Vanda, kokvrå/kök.
Bra förbindelser till
kollektivtrafik.
Hyra: max.700e/mån.
Tel: 0451180898
Första årets studerande
önskar hyra etta eller tvåa
i Åbo centrum.
Ring Edith/ 040 354 5167
Städad, lugn, rök- och
djurfri studerande i AaltoUniversitetet önskar gärna
hyra en Etta i t.ex DrumsöHagalund-Otnäs området.
Tel: 0400 858345/Jennifer,
Kimitoön
Skötsam och rökfri flicka
från Österbotten, önskar
hyra etta med kök/kokvrå,
alternativt en lägenhet att
dela, i Helsingfors eller
Vanda. Inleder studier vid
Arcada i höst.
+358451625559/Isabella
Moilanen
Lärare söker förmånlig etta
i huvudstadsregionen, max
700/mån. Ring efter 1.8. till
044-5037962.
Skötsam Aalto-studerande
söker bostad i Esbo/Hfors.
Rökfri.
tel. 0503555601/Hanna
Diplom-ingenjörs
studerande söker
studiebostad på 20-30 kvm
i huvudstadsregionen.
Lätta förbindelser till Otnäs
önskes.
Celeste tel. 045-1898114

Skötsam rök- och djurfri
socionomstuderande
åländsk flicka söker etta i
Åbo i närheten av
Akademien. 04573441203,
dana@dana.ax

Stillsam rök- och djurfri
kvinna söker etta inom
gångavstånd till Åbo
Akademi. Betalar gärna
garantihyra. Inga
betalningsanmärkningar.
Ring Lynn Hellsten 0458
923792 eller mejla
lynn.hellsten@gmail.com.

34-årig teaterarbetare och
ekonomimagister söker
etta i södra och västra
Helsingfors. Hyran kring
650 €/mån. Tel:
044-0866955

19-årig rökfri kvinna från
Pedersöre,Österbotten
söker en lägenhet så fort
som möjligt. Börjar studera
till hösten på Arcada. Tel:
044-3238870.

Önskar hyra liten bostad i
Åbo. Gärna nära Akademin. Tel. 0504631692

Ålänning söker en
etta/mindre tvåa centralt i
Åbo. Djur- och rökfri samt
idrottare.
Tel: 0401686251 /Jenny

Önskas hyra
Jag skall börja studera
juridik i Åbo i höst. Jag
söker en etta.
Manda Gullberg, Vasa
0407519689
Rökfritt par i
kulturbranschen letar trea
eller rymlig tvåa i Nickby,
Sibbo, att hyra fr.o.m.
september. Gärna med
egen gård. Vi har två små,
vuxna hundar. Maxhyra
800 e/mån. Tel:
0442524730/Julia
En 19 årig rökfri
studerande letar efter en
hyresbostad i Helsingfors
nära Arabia. Tel.
0505355924/Carolina
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Bostad att dela, alt. rum, i
äldre hus i H:fors. Gärna
balkong. 0408489971
Jag, Hugo Holmberg, skötsam och rökfri ålänning
med stabil ekonomi söker
mindre lägenhet i Helsingfors, gärna centralt. Börjar
studier vid Helsingfors
universitet och önskar
hyra rätt omgående.
Hälsningar från en lägenhetssökande ålänning!
hugoholmberg0711@gmail.
com, 0406860711
Ung,skötsam studerande
från Larsmo söker en etta
i Åbo centrum fr o m september. Rökfri, inga husdjur. Tel.0451200293/Heidi

UTHYRES
Fullständigt möblerad
tvårummare 53 m2 med
balkong i Munkshöjden,
Helsingfors, uthyres
fr.o.m. hösten. Tel 040
8313716.

Välkommen att bli vår A-KANTOR!
Ansökningstid 1-30.8.2019.
se www.abosvenskaforsamling.fi

Stiftelsen Lillesgården
erbjuder förmånliga pensionärsbostäder (ettor) i
Nordsjö, ej serviceboende.
0505903780 tis-to 9-12.t
I Åbo centrum möblerad
2r + k 50m2, (renov.),
uthyres sept. - maj eller
enl. avtal. Lämplig som
studiebostad för 1-2 personer, hyra 750€/mån
+el o vatten enligt förbrukning. Fritt bredbad +
TV. Tel. 0400 605 147
3 rum+kök i centrum av
Nickby. All service nära.
Helsingfors-bussar utanför, lämplig för Arcadastuderande eller personal.
740 €+vatten. Tel. 0407224351
Möblerad välutrustad etta
i centrala Hfors för tiden
22.7 – 11.8 eller för kortare
tid. Ej rökare, husdjur.
t: 040 354 99 54 efter
kl.16.00.

KÖPES
Önskas köpa bostad i
Helsingfors 1-2 rum+k.
Helst i områden Vallgård,
Kottby, Haga.
Tel: 050 564 6516 /
Daniela

DIVERSE
Petalaxbor och grannar, får
en ny kvällsmottagning för
alla kl. 15-21 på tis. - fre.
och 11-15 på lörd. Öppnas
på Caritas NärHjälp på
Västerstigen 2, Viktiga
snabbtest v.b.
Vill du vara au pair i
England? Om du vill veta
mera kontakta Emma
whatsapp
00447896718281
Lämna in din marknadsannons via vårt webbverktyg
på www.kyrkpressen.fi
Priset är 4,50€ per rad.
Du kan också lämna via epost
till annons@kyrkpressen.fi

Sähköasennukset & Sähkötarvikemyymälä
Elinstallationer & Eltillbehörsbutik

Myllärinkatu 26, 65100 Vaasa
06 3177 900 kontaktor@kontaktor.ﬁ

GRÄVSKOPOR
Tillverkas i olika modeller enligt kundens önskemål.
Reparationer och slitstål

BR Bäcklund
Tel. 364 3140
Gruvvägen 5, 66200 Korsnäs

Res med Göran!

+358 (0) 400 947 000, sundqvist@outlook.com
www.resmedgoran.com

NÄRPES
BAGERI

Närpesvägen 35, Närpes
Tel. 045-898 8660
www.narpesbageri.fi
info@narpesbageri.fi

Öppethållningstider:
Måndag-Fredag 8-17 • Lördag 9-15
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Kritik

Åsiktsgemenskap

Motverka splittringen Jesus talade med kvinnor
I Kp 14/2019 berättar biskop
electus Bo-Göran Åstrand om
hur han som biskop vill arbeta för engagemang och delaktighet i stiftets församlingar.
Det här en är god vision.
Men jag hajade till när
Åstrand säger att den kristna gemenskapen ”är ingen
åsiktsgemenskap, utan en
mycket djupare gemenskap
som vi kommit in i genom
dopet.”
Ifall åsiktsgemenskap här
syftar på hur församlingarna skall organiseras eller vilka fastigheter de bör ha, då
kan jag förstå motsättningen.
Men om åsiktsgemenskap
betyder en gemensam tro på
Kristus och hans undervisning, då menar jag att det
inte föreligger någon motsättning. Vi döps ju till den
kristna tro som den Apostoliska trosbekännelsen uttrycker och i vilken varje sats
innehåller centrala dogmatiska utsagor.
När Jesus ger sin dopbefallning uppmanar han sina
apostlar både att döpa och att
”lära dem att hålla allt vad jag
har befallt er.” (Matt 28:18-20)

Tron på Jesus och tron på hans
undervisning hör samman.
Han säger själv i Matt 15:7:
”Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om
vad ni vill, och ni skall få det.”
När Paulus i Ef 4:1-16 beskriver enheten i Kristi kropp talar han om ”enheten i tron och
kunskapen om Guds Son” och
om vikten av att ”hålla fast
vid sanningen.” Och i 1 Kor
1:10 förmanar han korinterna att ”vara fullkomligt enade i samma uppfattning och
samma mening.” De här idealen når vi knappast upp till,
men vi kan ändå försöka sträva mot dem.
Min bön och förhoppning
är att vi i vårt stift i framtiden skall kunna verka för en
god kristen gemenskap som
präglas av delaktighet och engagemang, men där vi också
”fortsätter kampen för den tro
som en gång för alla har överlämnats åt de heliga” ( Judas
brev v. 3). Så kan vi tillsammans motverka den allvarliga splittring som redan finns
och som hotar att eskalera.
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har haft flera duktiga kvinnliga missionärer, som gjort
en enastående insats för Gud.
Evangelierna noterar också att
många kvinnor stod vid Jesu
kors, Joh. 19:25. De första som
fick veta att Jesus var uppstånden var kvinnor, Mark. 16:2-6
och den första som fick se och
tala med den uppståndne Jesus
var Maria från Magdala, Joh.
20:11-17, Mark. 16:9.
Självklart skall både män
och kvinnor tala om Jesus och
ställa frågor om teologi. Jesus
botade, hjälpte och samtalade med kvinnor, i motsats till
Trygve Cedergren som i Kyrkpressen verbalt angriper kvinnor.
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Skien, Norge
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48, Matt. 9:22. Han förlät också kvinnors synder, Luk. 7:4850 och räddade en kvinna från
döden. Det finns många andra exempel. Låt oss notera
att kvinnor också hjälpte Jesus materiellt, Luk. 8:1-3.
Tänk att den första som talade om Jesus i templet var en
kvinna, Hanna, Luk. 2:36-38.
Det är intressant att en av de
första som Jesus uppenbarade sig för som Messias var en
kvinna, Joh. 4:26. Hon blev en
av de första evangelisterna.
Kanske det inte är så konstigt
då att en av Norges främsta
predikanter i historien Hans
Nielsen Hauge hade flera aktiva kvinnliga evangelister i
sin rörelse redan på 1800-talet
och att många kyrkosamfund

LEIF ERIKSON,
Docent i dogmatik vid Åbo Akademi
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Jesus hade en mycket positiv
och progressiv syn på kvinnor.
Detta är intressant då Jesus är
den största rabbinen i historien. I motsats till vad Trygve Cedergren skriver talade
kvinnor med Jesus och frågade honom om ting. Jesus talade med, hjälpte och botade
många kvinnor. Låt oss se på
några exempel: Jesus både talade med, rörde vid och botade den krokryggiga kvinnan
i Lukas 13:11-13. Han brydde
sig så mycket om kvinnan att
det var sekundärt att han kom
i viss konflikt med synagogföreståndaren som inte gillade att Jesus botade på sabbaten, Luk. 13:14. Jesus botade
kvinnan med blödningar och
talade med henne, Luk. 8:43-
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Ruskaresa
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Under sommaren har Kaskö församling bjudit in kasköborna till vårdande rörelser och kristen meditation på
bryggan vid Sjöbobackens gamla rökeri. De som håller i trådarna heter
Pirjo Lyytinen och Heli Österman.
Pirjo Lyytinen är Kaskö församlings
kyrkoherde. Heli Österman arbetar
som bokförare och sköter församlingens ekonomiförvaltning, hon är också utbildad dansös. De har tagit fasta
på orden i Första Korinterbrevet, där
Paulus talar om kroppen som ett tempel för den heliga Anden.
– Utgående från det här bibelstället
tänker vi att kroppen är en god gåva
vi har fått, men också ett ansvar. Med
en fungerande kropp kan vi gå in i livet och tjäna Gud genom att sjunga,
knäppa händerna i bön eller ge rent
praktisk hjälp åt våra medmänniskor, säger Heli Österman.
Pirjo Lyytinen konstaterar att man
i vissa tider och vissa delar av kristenheten har sett kroppen som syndig,
men att det egentligen är en idé som
har avfärdats av kyrkan som irrlärig.
– Vi ser kroppen som en viktig, värdefull och fin sak, säger hon.
Heli Österman leder de vårdande rörelserna, som är långsamma och enkla, med inslag av bland annat stretchning och avslappning.
– Det handlar inte om några muskelövningar, utan istället om att lära känna kroppen och öva sig på att
lyssna till den. Rörelserna ska kännas
som att de blir dina egna och med lite övning börjar du själv känna vilken
sorts rörelse kroppen just då skulle behöva, säger hon.
Dessutom övar man sig på att vistas
här och nu, att mentalt stationera sig
på bryggan, i naturen och i rörelsen.
– Det handlar om närvaro, att inte
tänka på något annat utan att vara där
och då, tillsammans i Guds skapelse,
säger Pirjo Lyytinen.

Kristet alternativ
Pirjo Lyytinen vill samtidigt passa på
att lyfta fram den form av meditation
som har djupa rötter i den kristna traditionen som ett alternativ till yoga
och österländsk meditation.
– Vi har en lång tradition av att hitta vägar till stillhet också inom kyrkan. Jesus själv drog sig undan i stillhet i öknen i fyrtio dagar. Ett sätt att
meditera i den kristna traditionen
kan till exempel vara att be Jesusbönen och samtidigt bli medveten om
sin andning.

Människan behöver andlighet och att kroppen är en god gåva,
värd att vårda om. Det har Kaskö församling tagit fasta på i en
serie sommarevenemang.
TEXT OCH FOTO: JOHANNA GRANLUND

Heli Österman sköter församlingens bokföring men är
också utbildad dansös. Församlingens kyrkoherde Pirjo
Lyytinen har i sitt eget andliga
liv inspirerats mycket av den
kristna kommuniteten Taizé.
Inom österländska meditationstraditioner kan man känna tillhörighet
till skapelsen och varandet, men i den
kristna traditionen går man som Lyytinen ser det ytterligare ett steg uppåt.
– Vi får känna tillhörighet till en personlig, allsmäktig Gud, det är skillnaden. I många österländska religioner
arbetar man också mycket med att dö
bort från materiella och fysiska behov.
Den kristna läran bejakar istället ett
liv som levs fullt ut redan nu, ett liv
i och med kroppen, säger Lyytinen.
Hon tror att alla människor behöver känna kontakt med Gud, men då

traditionerna för hur man närmar sig
Gud försvinner ur samhället tar sig
andligheten andra vägar i form av till
exempel mindfulness eller yoga.
– Jag är inte direkt emot de öster-

Kaskö församling
Församlingen är tvåspråkig med finsk
majoritet och hör till Lappo stift. Den
har knappt 800 medlemmar.
Om Kaskö och Närpes städer går
samman kommer församlingarna troligen också att slås ihop och i så fall
överförs det som tidigare var Kaskö
församling till Borgå stift.

ländska traditionerna, men jag vill lyfta fram att det också finns kristna traditioner som fyller samma syfte, traditioner som vi kunde återvända till.
Lyytinen konstaterar att uppslutningen inte har varit enorm, men att
alla som deltagit har varit positiva.
– Säkert har många funderat vad
det här riktigt är för något. Flera av
de som varit med har sagt att det var
annorlunda men trevligt.
Det sista tillfället med vårdande rörelser och kristen meditation på det
gamla rökeriets brygga ordnas den 6
augusti.

– Allting Gud har skapat har en mening, säger prästen i sin predikan.
– Men myggor måste vara ett gränsfall, viskar Lasse i kyrkbänken.

Vårda den kropp du fått

